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 טי יד

 קַאבלוק השמ שודק רעד

 רעד ןיא ןדיי עטלייצענ יד ןופ רענייא ,ןַאמרעל דוד טניירפ רעד

 טָאה ,ךוב שידיי ַא טייצ וצ טייצ ןופ סױרַא טיג סָאװ ,טלעוו רעצנַאנ

 ןופ דנַאב ןטשרע םעד ןבענעגסיױרַא ריס ןוא דובכ םעד ןוטעגנָא רימ

 טיירג ןעוועג זיא ןוא "שידיי עמַאמ , .נ .א סעיצקעל ןוא ןעייסע עניימ

 ןבעגענ ךיוא רעבָא רימ טָאה רע .ךֹוב ןטייווצ ַא םעניימ ןבעגסױרַא וצ

 ךוב א ,ךוב ןטנָאמרעד ןיימ ןופ הסנכה רעד רַאפ ,ןבעגסױרַא וצ הרירב יד

 ,קַאבלוק השמ הףיוא ןלַאפענ זיא לַאװפיוא ןיימ ןוא .שודק ַא רבחמ ַא ןופ

 עטסעהג יד ןופ רענייא ,גנוגייצרעביא רעטספיט ןיימ טיול ,זיא סָאװ

 למיה ןיא זיב טפָא טכיירג סע ןוא שידרע ןזיא דיל ןייז .רעטכיד עשידיי

 עשידרע ,עיור טָאה ,טביוהרעד ןוא טרעטסעל סָאװ ,דיל ןייז .ןיירַא

 ןענניז ןטיילפ-ףושיכ ןוא ןעלדיפ עשינַאמ-קידוװעגניז ןטלעז ןוא טּפַארק

 .םעד ןופ סיױרַא

 -מוא ןענייז סָאוװ ,עלַא יד םישודק ןפורנָא וצ טניווועג ןענייז רימ

 ןעמוקענמוא טשינ זיא קַאבלוק השמ .סיצַאנ יד ןופ ןרָאוװעג טכַארּבעג

 -ָאס יד ןופ דנַאל ןיא ?ןרָאװעג ןלַאפרַאפ , זיא רע ,סיצַאנ יד רעטנוא

 רעננעק עטספרַאש יד וצ רעהענ תורוש יד טָא ןופ רבחמ רעד .ןטעיוו

 םושב םיא ךיא ליוו םישזעד-יצַאנ םוצ דעבָא ,םישזער ןשיטעיװַאס ןופ

 ןענייז סָאװ ,רעביירש עשידיי זַא ,ךיא טלַאה ךָאד .ןכיילגרַאפ טשינ ןפֹוא

 -סיוא ןענייז ,םישזער ןשיטעיווָאס םעד רעטנוא ןרָאװעג טכַארבעגמואי

 רע .יאדווא ןוא יאדווא סָאד זיא קאבלוק השמ ןוא .םישודק ענעכָארּפשעג

 טנעקרענָא טנגוי רעטסירפ ןייז ןיא זיא רע ווו ,ןליוּפ טזָאלעגרעביא טָאה

 טלייוועגסיוא ,קישטנַאמרעגננוי ַא רָאנ ךָאנ קידנעייז ,זיא רע ןוא ןרָאװעג

 טַאהעג ןליױּפ ןיא .טָאה רע .בולק ןעּפ ןשידיי ןופ טנעדיזערּפ סְלַא ןרָאװעג

 ּפ
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 -ער ןוא רָאטקעל ,רערעל ,רעטכיד רעשידיי סלַא עיציזָאּפ עקיטכיוו ַא

 ענליוו ןיא ןוא עשראוו ןיא זיא רע .ןעננולעטשרָאפ-רעדניק ןופ רָאסישז

 ןוא םעטש ערעדנַא עלַא ןיא ןוא קָאטסילַאיב ןיא ןוא שזדָאל ןיא ןוא

 טגעלפ סָאװ ,טנגוי רעד ןופ גנילביל רעד ןעוועג ןליוּפ-סיורנ ןופ ךעלטעטש

 ךעלנעזרעּפ ןוא טנעיילענ םיא טָאה ןעמ .גנַאלק ןייז ןופ ןוט רעטיצ ַא
 -רעביא ץְלַא סָאד טָאה קַאבלוק .גנורעטסיינַאב ןוא דיירפ טימ טרעהענ

 ןעוועג זיא רע לייו ,דנַאברַאפנטַאר ןייק קעװַא זןיא רע ןוא טזָאלעג

 -יטכיר ריא וצ טייהשטנעמ יד טיינ םזינומָאק םעד ךרוד זַא ,טגייצרעביא

 םָאוו ,ריט רעד ןופ ּפַאלק ַא טימ ןליֹוּפ ןופ קעװַא זיא רע .טפנוקוצ רעק

 ןעוועג זיא רע .עסערּפ רעשידיי רעצנַאנ .רעד ןיא ןוטעג ךליה ַא טָאה

 םוצ רעכירַא טייג רע ןוא למיִש םעד רעביא טזָאל רע זַא ,טגייצרעביא

 עטסערנ יד ןופ רענייא ןעוועג קַאבלוק זיא טייצ קיטש ַא ןוא .ןבעל

 טָאה ןעמ .דנַאברַאפנטַאה ןיא ךיוא ןטעֶאּפ עשידיי יד ןשיווצ ןעגנילביל

 .ןעמ טָאה ןסעיּפ ענייז ןוא טריטיצער ןוא ןעננוזעג רעדיל ענייז טרָאד

 -וא ןעכ טָאה קרעוו ענייז ןוא ןבולק ןוא סרעטַאעט ןיא טריפענפיוא

 טניפעג רע זַא .טניימענ ןבָאה רימ ןעוו ,טלָאמעד ןוא .טריטוקסיד םוטעמ

 ןגָארטרעד ןעמסונעג םיצילּפ ךיז ןבָאה ,לּפַאטש ןטסכעה םעד ףיוא ךיז

 ."טרידיווקיל , זיא רע זַא ,ןעננאלק

 יוקיל, ןיא קַאבלוק ױזַא יו םעד ;נעװ ננורעלקרעד ערָאלק ןייק

 רעשיטעיווָאכ רעד .!עטוקענ טשינ לעיציפָא לָאמנייק זיא ,ןרָאװעג "טריד

 ןופ ןייז ייז ןעעמ ,ןשטנעמ ןייק ןנעוו ןובשח ןייק טשינ טיג םישזער

 רעטכיד ןפיורג םעד טָאה ןעמ זַא ,ןעמ טָאה טלייצרעד .טרעוו ןטסערג

 יא סע םָאוו ,דריטּבַא ןימ ,ַאזַא ויא סָאד ...שזַאנָאיּפש ןיא טקידלושַאב ;

 ,טּכָאמעד .קנַאדענ םעד הףיוא ןוא ןּפיל יד ףיוא ןעננערב וצ רעווש םיא

 יד ןיא ןעמ טָאה ,ודנוא וצ ןיינרעד ןביוהעגנָא ןבָאה ןעגנַאלק יד ןעוו

 -עיֹוואפ םעד רעסיוא) "ץראל ץוח , ןופ סעיצַאזינַאגרַא עשיטסינומָאק

 טליּפשעג ןוא רעדיל ענייז ןעגנוזעג ןוא טרימַאלקעד ךָאנ (םישזער ןשיט

 רַאוטרעּפער ןיא ןטלַאקעג ייז ןעמ טָאה טייצ קיטש ַא ןוא ןסעיּפ ענייז

 םע ךיילנ ,"ןדניושרַאפ שינעטַארטס , ןלָאז ייז טכַאמעג טָאה ןעמ ןוא

 רימָאל ,ןייג רימאל ,זי"נ ריִמָאל , דיל ןייז ךיוא .ןעשענ טשינרָאנ טלָאװ

 רעד ןופ ןמיה א טשיניריש ןעוועג ןיא סָאװ ,"עכַאװש יד ןזָאלרעביא

 עילָאװַאּפ ןיא סע .ןדנווושרַאפ ןיא ,טנגוי רעשידיי רערענָאיצולָאװער

 ןדנוושרַאפ רעטעּפש זיא ױזַא ...והחכשיו .קַאבלוק השמ סיוא ןרָאװעג
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 ערעדנַא ךס ַא ,ךס א ךָאנ ןוא דָארלעסּקַא קילעז ,קירַאכ יזיא ןרָאװענ

 עַלַא טעמכ ןדנוושדַאפ 1049 רָאי ןיא ןענייז ױזַא .רעביירש עשידיי

 למערק ןופ רעטכיד-ףיוה רעד ייז ןשיווצ ,רעביירש עשידיי עשיטעיווָאס

 ...רתסנ ןוא ןָאסלגרעב דוד רעלטסניק עסיורג ייווצ יד ןוא רעפעפ קיציא

 ןענעכערניירַא רעביירש עשידיי "ענעדנווושרַאּפ , עלַא ןלעוו רימ

 ןשיווצ ץַאלּפ טנידרַאּפ ןייֵז ןבעגּפָא ןקַאבלוק השמ ןוא םישודק יד ןשיווצ

 רָאנ ,קנעדנָא סקַאבלוק רָאנ טשינ זַא ,קפס ןדעי רעסיוא זיא סע ןוא .ייז

 ,רוטַארעטיל רעשיריי רעד ןופ ןדניוושרַאפ טשינ ןרָאט קרעוו ענייז עקַאט

 .םייה רעשידיי ַא ןיא ךוב א סקאבלוק ןעניפענ וצ רעווש טנייה זיא סע

 רָאט רענעייל רעשידיי רעד ןוא .קעטָאילביב רעשידיי ַא ןיא וּליּפא ןוא

 ןוא עינוב , ,"ןסייר , ,"טָאטש יד, יוװ ןעמעָאּפ עכלעזַא ןסענרַאפ טשינ

 וצ ןרעהענ סָאװ ,רעדיל רעטרעדנוה .ןוא "רחא , ,'ו'ל , ,"ענליוו} ."ערעב

 ןיא עטסקידוועגניז ןוא עטספיט ךָאד ןוא עטסטושּפ ,עטסקיצרַאה יד

 : : ,עיזעָאּפ רעזדנוא-
 -קַארַאכ ךעלטנירג ןוא ףיט ױזַא טשינ טעװ רענייק זַא ,טנייש רימ

 םעד א טָא ןיא ןוטעג סָאד טָאה ןיילַא רע יװ ,ןקַאבלוק השמ ןריזירעט

 :"טָאטש יד , עמעָאּפ ןייז ןופ טנעמנַארּפ

 ? גנוו ךיא ןיב ?טלַא ךיא ןיב

 ..גנור קידפושיכ ַא טלגיזַאב ןיוש טָאה ךיס זָא

 ץרַאה סָאד ןדָאלַאב /זיא'ס

 'םייה רעד ןופ םיורט טימ
 דוס ןלעקנוט טימ

 ץרַאמש ןקיבייא ןופ טבלַאזעג ןוא

 דָאר רערעטצניפ רעד ןיא בירט ךיא ייג =

 ,ביל ויא'ס סָאװ ,ץלַא ןרעטסעל זומ ןוא

 -- םייהעג קימטולב ךיא שטָאכ

 !לעז יד לָאשגָאװ ַא ויא'ס

 ריט רעקיטכיל רעד םעל

 ןיּבש ךיא סָאו ,דיל'ס ךיו טגעוו

 (לעה ןוא סלקנוט סעּפע)

 !ןיוועג'כ יצ ,סייוו רעוו ,ָא יסייוו רעוװ ןוא

 ...רילרַאפ'כ יצ

 ךָאוו ַא סיוא ךָאו ַא טייב'ס

 ,העש א ךָאנ העש ַא טלייא'ם

 ,ךיא ןיב טרָאד -- געוו ַא ואוו
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 0 יי :

 0 יט א - ..טעטש ןוא רעדלעװ ןשיווצ
 : .ָאד ךיא ןיב טָאטש ַא ואוו

 ,ךיז וצ ללּפתמ ןיב'כ

 ?טעבעג ןיומ טייטשרַאפ רעוו

 ךיא ןיימ ץינערג ַא זיא'ס

 ? גנוי ךיא ןיב ?טלַא ךיא ןיב
 ..גנור קידפושיכ ַא טלגיזַאב ןיוש טָאה ךימ ,ָא

 עשיפַארנָאיב רַאּפ ַא ץרמנ רוציק ַא טימ ןבעגרעביא ָאד ןלעוו רימ

 -קעל , םנעזייר ןמלז ןופ סױרַא ןעמענ רימ עכלעוו ,ןקַאבלוק ןופ ןטַאד

 זיא רע .?עינָאלָאליפ ןוא עסערּפ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןָאקיס

 ןייז ,טנגעג רענליוו ,ןָאגרָאמס ןיא 1896 חסּפ יאצומ ןרָאװעג ןריובעג

 / ןופ טמַאטשעג טָאה עמַאמ ןייז ,דלַאוװ ןופ רעפאש א ןעוועג זיא רעטָאפ

 רעד ןיא טָאה רע ןוא ןקותמ רדח א ןיא טנרעלענ טָאה רע .רעטעברַא-דרע

 -רעד טָאה רע .לושסקלָאפ עשידיי עשינוורק יד טכוזַאב טייצ רעקיבלעז

 ןיא טנרעלעג רע טָאה ןמז רָאּפ ַא ןֹוא דמלמ ארמנ א ייב טנרעלעג ךָאנ

 . טייהדניק ןייז טייז טָאה רע .ןישזָאלָאװ ןוא ןאיצנעווס ןופ תובישי יד

 -רע רעד ןופ טייצ רעד ןיא .שיסור ןוא שיאערבעה ,שידיי טנעיילעג ןָא

 ןעוועג ,עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד תעב ,רע זיא המחלמ-טלעוו רעטש

 ןעוועג טייצ קיטש ַא זיא רע .רעזייה עטַאווירּפ ןיא שיאערבעה ןופ ירערעפ

 סָאװ ,דיל ַא ךױא טָאה רע) ןע'מעה דחא ןופ העּפשה רעד רעטנוא

 -ידיי רעטגייצרעביא ןַא ןרָאװעג רע זיא ךָאנרעד ,("םעה דחא , טסייה

 .שידיי ןוא שיאערבעה ןיא ןבירשעג רע טָאה רעדיל עטשרע יד .טסיש

 עלערוטלוק-שירארעטיל ףיוא ןטַארעּפער טימ ןטָארטעגפיוא ךיוא זיא רע

 ןיא ןרָאװעג טקורדענ זיא "?דנרעטש , דיל שידיי טשרע ןייז .סעמעט

 -ַאּפ זיא "לדנרעטש , ."ןטפעהלמַאז עשירַארעטיל , יד ןיא 1916 רָאי

 -ישרַאפ ןיא טקורדעג ךיז רע טָאה ןַאד טייז .דילסקלָאפ ַא יו רעלוּפ

 -ַאּפמיא רעמ ןוא רעמ ץלַא ךיז טָאה רע ןוא סעבַאנפיוא עשידיי ענעד

 ןענעיילרָאפ ןייז טימ טכַאמעג רעלוּפָאּפ ךיז רע טָאה טּפיוהרעביא .טרינ

 רענליו רעד טָאה 1920 רָאי ןיא ;"דימש רעד עטסָאי, עמעֶאּפ ןייז

 גנולמַאז עטשרע ןייז ןבעגעגסיורַא ןיירַאפ ןטסילאנרושז ןוא ןטַארעטיל

 ןופ בנאלראה- ללכ  ןוא יא 1922 רָאי ןיא .?םיריש ,;,נ .א רעדיל

 ןיא ,"םיריש , .נ .א ךוב ןייז ןופ ענַאלפיוא עיינ ַא ןענישרעד ןילרעב

 -ידיי ןיא רערעל ןעוװעג זיא רע וו ,ענליוו ןופ קעװַא רע זיא 1920 רָאי

 טָאה דנַאלשטייד ןופ טָאטשטּפיזה רעד ןיא .ןילרעב ןייק ןלושסקלָאפ עש
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 ןוא ןקעטַאילביב יד ןיא טנעיילעג ךס ַא ןוא ןעייומ יד טרידוטש ךע

 םוצ ןעמוקעג זיא רעגנוה ןדייל ןייז .רעננוה ןטילענ ךיוא טרָאד טָאה 0

 וי ךיל ןיא רעדנוזַאב ןוא ענייז רעדיל ענעדישרַאפ ןיא קורדסיז

 :טגָאזעג טרעוו סע ןכלעוו ןיא ,"רעגנוה, עא

 ,עשטַאילק ערַאד וד ,ךע .רעגנוה

 רעדינַא רימ ףיוא ּפָאק ןייד טסגויל

 . עיצַאטלַאזקע רעצרַאװש ןיא ןוא

 :רעדימ ַא וירש'כ ,ךיא גנירּפש ,ךיא ץנַאט

 ...עוצאנאירַאמ !עיצַא ,עיצַאּפ

 .רעדילג עניימ ןיא טפויופ רעגנוה

 רענליוו רעד ןיא רָאילפוס ןרָאװעגנ רע זיא רעגנוה ןייז ןליטש וצ

 םעד בילוצ רעבָא ,דנַאלשטייד ןיא ןעווענ טלָאמעד זיא סָאװ ,עפורטי

 ןיא .טקיטיײזַאב םיא ןעמ טָאה ,קיירטש א טריזינַאנרָא טָאה רע סָאװ

 רערעל ןרָאװעג זיא רע ווו ,ענליוו ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא 1928 רָאז

 -רערעל ןשידיי ןיא ןוא סעיזַאנמיג עשידיי יד ןופ ןסַאלק ערעטלע יד ןיא

 רעד ןגעװו ןטַארעּפער טימ ןטָארטעגפױא זיא רע ווו ןוא רַאנימעס

 ןוא רעדיל טכעלטנפערַאפ ךיא טָאה רע ןוא רוטארעטיל רעשידיי

 טָאה טלָאמעד ןוא .ןלַאנרושז ןוא ןעננוטייצ ענעדישרַאפ ןיא ןעייסע

 םידימלת יד טימ טָאה רע ,רָאסישזער סלַא ךיוא טרינָאּפמיא ךיז רע

 יד, סצרּפ טריפענפיוא עיזַאנמינ רעשידיי סעשטיווערונ עיפָאס ןופ

 -רערעל ןופ רעליש יד טימ ןוא ,"עדַאיליא , סרעמָאה ןוא "טייק ענעהלָאג

 םירוּפ יד ןוא ?יילעמערפ ןוא ןיזטכייל , עידעמָאק סנָאזפלָאװ רַאנימעס

 ןעגנוריפפיוא ענייז ןוא "ףסוי תריכמ , ןוא "תוילנ ןוא דוד  ןליּפש

 -רַאפ ךיוא רע טָאה רָאי ןקיבלעז ןיא .ןרָאװענ טביולעג קרַאטש ןענייז

 1028 רָאי ןיא ."קנַארּפ בקעי, עסעיּפ ןייז טכעלטנפערַאפ ןוא טקידנע

 ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע ןוא דנַאברַאפנטַאר ןייק קעװַא קַאבלוק זיא

 עקידרעטייוו סָאד .1998 זיב ןנלָאפרעד עסיורנ טַאהענ טרָאד ןוא קסנימ

 הסיפת ןיא ןרָאװעגנ טצעזעגניײרַא זיא רעטכיד רעד .ןליוהרַאפ ןיוש זיא

 רעד ןעוועג זיא רע .טשינ ןעמ טסייוו ,ןעווענ זיא רעטייוו סָאװ ןוא

 עשימרוטש יא ,עליטש יא טנַאמרַאפ טָאה רע ,ןטסַארטנַאק ןופ רעטכיד

 גנוגיינ א טַאהעג ךיוא רע טָאה ךעלנעזרעּפ ןוא ,רעיורט ןפיט יא ,דיירּפ

 :הרמ ַא ןעגנַאגעגסיױא זיא רע זַא ,טסעומש ןעמ ןוא .עילָאכנַאלעמ וצ

9 



 ,דניז ַא רַאפ סָאװ רַאפ טסייוו טָאג ןייא ,הסיפת ַא ןיא רעקידהרוחש

 ..רעטכיד רעטכע ןַא ןייז ראפ ףָארטש ערעווש ַא טלָאצַאב טָאה רע

 דנַאב ַא טשינ טניישרעד סע סָאװרַאפ ןגערפ סיוועג ןלעוו רענעייל = -

 תמא רעד ןוא .עזָארּפ דנַאב ַא רענייז רָאנ ,קַאבלוק השמ ןופ רעדיל

 טניירפ רעכלעוו טימ יירעקורד יד :;ץורית רעטסעב רעד ןייז ָאד טעװ

 טשינ טנעמָאמ םעד רַאּפ טָאה ,ןדנֹוברַאפ .ןענייז ךיא ןוא ןַאמרעל דוד

 סערייא סָאנעוב .רעדיל ןקורד וצ טייקכעלנעמ עשינכעט ןייק טַאהעג

 יד רעבָא ,יירעקורדכוב רעשידיי רעד ןופ רטנעצ ןיא טנייה טייטש

 -רעד טימרעד ןוא עטּפַאהלגנַאמ ןענייז ףטייקכעלגעמ-קורד עשינכעט

 ייב ןעניישרעד סָאװ ,רעכיב יד ןיא ץכעגיילסיוא יד סָאװ ,ךיז טרעלק

 סע .טגנַאלרַאפ אוי רעד יו ךעלטקניּפ קידנעטש טשינ זיא ,זדנוא

 -נעמ ןייק טַאהענ טשינ ךיוא ןבָאה רימ זַא ,ןרעוו ןּבעגעגוצ רעבָא ףרַאד

 ?ייוו ,רעדיל עלַא סקַאבלוק ןופ גנולמַאז עלופ א ןבעגסורַא וצ טייקכעל

 דנַאב םעד יוװ רעמ טשינ ןבָאה רימ .סערייא .ב ןיא טשינ ייז ןבָאה רימ

 רעד סָאו ,דנעב יירד יד ןופ דְנַאב ןטייווצ םעד ,"רעדיל ןוא ןעמעָאּפ ,

 ןוא 1929 רָאי ןיא ןבעגעגסיױרַא טָאה ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו

 ןיא טקורדעג ןענייז סָאװ ,ןעמעָאּפ ןופ ןטנעמנַארפ ןוא רעדיל עקינייא

 רעדָא ,רעביירש עשידיי יד ןופ רעצימע ביוא .ןלַאנרושז ענעדישרַאֿפ

 -עֶאּפ ןוא רעדיל עלַא ןעלמַאזפיונוצ -ןעמענרעטנוא ךיז טעוו ,רעשרָאפ

 דעד ןֹוא ןאמרעל דוד טניירפ -- ךיז רימ ןטכילפרַאפ ,סקַאבלוק סעמ

 וצ ,גנולמַאז עקיזָאד יד ןבעגסױרַא וצ --- תורוש יד טא ןופ רבחמ

 .טרָאװ-טריפניירַא ןַא ןביירשוצנָא טגָאזעגוצ טָאה שטיװַאר ךלמ רעכלעוו

 ַא ןרענסױרַא ןזומ רימ ןלעװ ,ןעשענ טשינ טעוװ עקיזָאד סָאד ביוא

 .ןעמעֶָאּפ ןוא רעדיל סרעטכיד ןופ גנולמַאז עלופ טשינ

 רימ סָאװ ,ןענַאמָאר ייווצ יד זַא ,ןרעוו טנָאטַאב רעבָא ףרַאד סע

 ייז ןוא טרעוו ןקידנטײידַאב ןופ ןענייז ,ךוב םעד טָא ןיא ןכעלטנפעראפ

 -לוק ןיא רענייטש ענייש -- טדערעג קידהצילמ -- רָאנ טשינ ןענייז

 ךיוא .עזָארּפ רעשידיי רעד ןופ ןיורק רעד ןיא ךיוא רָאנ ,ןיורק סקַאב

 -רעד ךָאד ןוא ) ןרעטסעל סקַאבלוק ןַארַאפ זיא קרעוו ייווצ יד טָא ןיא

 זיא סע ןוא םייהעג ןיא ןקיטולב ןייז ןוא ביל םיא זיא'ס סָאװ ,ץלא (ןביוה

 .טעטש ןוא רעדלעוו ןשיווצ זיא ץינערג ןייז סָאװ ,רעטכיד רעד ןארַאפ

 ףיט ױזַא טשינ טָאה רענייק .דלַאו ןיא עשידיי סָאד ןארַאפ זיא סע

 רכוט עלעדנעמ .קַאבלוק ןוטעג טָאה סָאד יוװ ,רוטַאנ יד טשידיירַאּפ
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 סָאד טָאה קַאבלוק ,ךעלרעסיוא טשידיירַאפ רוטַאנ .יד טָאה םירפס

 עינָאלָאטימ וו"ל יד טכַארבעגנײרַא טָאה רע .ךעלרעניא-ףיט ןוטענ -

 ןיא ןטינשעננירַא ךיז טָאה רע ןוא ןיײרַא דלַאװ ןיא הלבק יד ןוא

 -ַאמוה ןשידיײדןקסנַאמירֶא םעד טיס עיצולָאװער רעשיטַאטש רעד

 טקרעמַאב טָאה קיטכיר רעייז ןוא ..ףוטעי יכ ןנעל הלפת םעד .,םזינ

 רעד ןיא ןלױּפ ןיא עזָארּפ עשידיי יד, קרעוו ןייז ןיא קנורט .י .י

 -רעכיב רעד ןופ רעמונ רעט99) ."תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ הפוקת

 עשיליוּפ ןופ דנַאברַאפ לַארטנעצ ןופ "םוטנדיי עשיליוּפ סָאד , עירעס

 זַא ,(סערייא .ב ןיא 1949 רָאי ןיא ןענישרעד ,עניטנעגרַא ןיא ןדיי

 סָאװ ןוא ןצרּפ ןופ ךשמה רעטסלופ רעד עזָארּפ ןייז ןיא זיא קַאבלוק

 רע רָאנ ,ןייטש ןבילבענ זיא ץרּפ ווו ,טרָאד ןייטש ןבילבעג טשינ זיא

 טָאה ן'דּפ תעב זַא ןָא טזייוו קנורט .רעכעה ןוא רעטייוו ןעגנַאנעג זיא

 -רעביא ענעבילקענּפָא ןופ ערעפס רעד ןופ , "ןדיי-טרעוו, יד טכארבעג

 -וטַאנ יד ןענַאװ ןופ ,ןטרָאד ןופ טכַארבעג ייז קַאבלוק טָאה ,"ןדיי

 טלָאװ גנַאגרעטנוא ןוא) רעטנוא, יד טּפעשעג ןבָאה ערעזדנוא ןטסילַאר

 ןדיי עסיורג ןוא םייבר טשינ ."עיכיטס עשידיי (.ב .י -- טגָאזענ ךיא

 גנוזיילרעד רעקיטלינדנע ןַא ןופ הרושב עפיט , ַא ןקַאבלוק ייב ןעגנערב

 ךיוא ןוא סעקַאטסָארּפ ,ןדיי עטסָארּפ ןוא עבָארנ, רָאנ ,"טלעוו רעד ןונ

 ."ןראדנערַא

 -רַאננייא ייווצ סקַאבלוק רענעייל ןשידיי םעד ָאד ןביג רימ ןעוו

 טייקנסענרַאפ רעד ןּופ סיוא רימ ןזייל ,ןענַאמָאר עשידיי-ףיט ,עקיט

 -סיוא וצ ןעגנילעגנ זדנוא לָאז יאוולה ןוא .קרעוו עשידיי עקיטכיוו  ייֹווצ

 רעביירש ןשידיי ןסיורנ םעד ןופ קרעוו עַלַא טייקנסענרַאפ רעד ןופ ןזייל

 .קַאבלוק השמ שודק ןוא

 יו ק סם 28 ש א ט א בה צב ק יע ו
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 טרָאװ םעד ןטימ ןטסָאמעגסיוא ךיו ןבָאה סָאװ :עלַא יד

 םייב עטנלע ןוא עטרעדנוזעגּפָא םורַא ןעויג ,ו"ל יד ,ה ו ה וי

 .טלעוו רעד ןופ גערב

 ויז ,ןייטש םיצולמ לָאמַא ייז ןביילב רעטצניפ רעד ןיא

 םענייק טעז רענייק רָאנ ,שינעטייו רעד ןיא ךיז ןריּפשרעד

 ,ייו ןעייג ,דרע רעד ןופ גערב םייב .,טכַאנ רעבלַאה ןיא .טשינ

 רעד ףיוא ,ענעגיובעגנייא ,סנקעטש עכיוה טימ ןדיי עסיורג

 .למיה ןופ טייקיולב

 -עצ וד םימ ייז ןעמוק טלָאמעד ,ןידה - םוי םייב ןוא

 ענעוָארעב יד טימ ,סעלַאװיטש ןיא ,עטצלעּפַאב ,דרעב עטלטַאּפ

 ןוא ןעמוק ייז :טשינ ןגערפ ויז ןוא .טנעה יד ןיא סנקעטש

 .דובכה אסכ םעד ופ סנסופוצ ךיז ןצעז

 ךיז ןעמערַאו ןוא לברַא ןַא ןיא ?לברַא ןַא ןיירא ןגייל ייז

 .ןקיטכעמלַא םעד ןופ טייקילייה רעד ןיא

 .סעקלול יד ןרעכיוררַאפ ייז ןוא

 .טלכיימש ןוא דובכה - אסכ םעד ףיוא טציז רעקיטכעמלַא רעד

 .םיקידצ עטושּפ ענייז םיא ןלעפעג סע





 םירפא זּב הישמ
 ןַאמַאר





 רע מל יט רע ד

 .ןסייר דנַאל ןיא רענלימ ַא ןאמ א ןעוועג זיא סע

 ןבעגענּפָא ןעמ טָאה ןוז םעד ןוא ,ןברָאטשענ זיא ענייז בייוו יד

 : .ןטַאדלָאס ןיא

 .רעצכעטיירק טימ ןוא ןכָאמ טימ ןרָאװעג ןסקַאורַאפ זיא לימ יד

 זיב לימ רעד רעביא ץלעּפ ַא יװ טזָאלענּפָארַא ךיז טָאה ךאד רעד

 .דרע עמאס רעד

 .טעוװעטסיוװעג טָאה טנגעג יד

 .סעקָארָאס ענדיב יד זיולב ,ןניױלפענמורַא ןענייז סעקָארָאס רָאנ

 .ןָאט וצ ןבייהנָא לָאז רע סָאװ ,טסוווענ טשינ טָאה רענלימ רעד

 עלהמהב ןייז רָאנ זַא ,ןענופעגסיוא טָאה ןוא לַאטש ןיא ןיירַא זיא רע

 .םענייז ןנעמרַאפ ןצנַאנ םעד ןופ ןבילבענרעביא םיא זיא

 ןפיוא טייקטנלע סיורג ןופ טצעזענקעווא ךיז רע טָאה טלָאמעד

 .טנייוועצ ךעלרעטיב ךיז טָאה רע ןוא בוטש ןייז ןופ ?עווש

 .עי נ ע ב .'ר ןפורענ םיא טאה ןעמ

 יי



 ןיילַא טביילב שטנעמ ַא תעב .טרעוו סָאװ

 ןטיה ךיז ףרַאד שטנעמ ַא זא ,רפס ןטלַא ןא ןיא ןעזעג בָאה ךיא

 ךיז טזָאל ךָאנרעד ,טשינרָאג זיא'ס ,רע טניימ הליחתכל .ןייַלַא ןביילב

 םיא ייב רעביא ךיז טייב סע ,ןעקנַאדעג עטכעלש טנירק רע זַא ,סיוא

 .טעלּפרעניה א ןיא יוװ ,םורַא טייג רע ןוא לוק סָאד

 ןבילבעג טשינ טלָאװ רע ,ןייז ןָאק ,טסווועג סע טלָאװ עינעב 'ר

 ,לטעטש ןקיאייבַרעד ַא ןיא ןבילקעגרעביא ךיז טלָאװ רע ,לימ ןיא ןייֵלַא

 .לָאמ ןטייווצ םוצ טאהעג הנותח רָאנ רשפא רעדָא

 .רעווש וצ שטנעמ ןרעטלע ןַא ראפ בושי ַא ףיוא ןבעל סָאד זיא ללכב
 לסיב סָאד ךיז רַאפ טכָאקענּפָא ןיילַא נָאט ןדעי טָאה עינעב 'ר

 -מורַא ױזַא רע טגעלפ םעדכָאנ ,עלהמהב סָאד ןקלָאמעגסיוא ןיילַא ,ןסע

 טָאה רע רעדָא ,ןטניה ףיוא טגיילרַאפ טנעה יד ,לימ םורַא ןריצַאּפש

 .ןשטנעמ ןטנלע םעד ןופ עבט יד זיא סָאד סָאװ ,םיליהת טגָאזעג

 -ערק רעד ייב ןשַאװמורַא ןעגנַאגעג ױזַא ךיז רע זיא לָאמנייא ןוא

 -נוא יד ּפָארַא טגנעה םיא ייב זַא ,רעסַאװ ןיא ןעזרעד רע טָאה ,עצינ

 .ּפיל עטשרעט

 עטשרעטנוא יד ןעננָאהענּפָארַא טשינ לָאמנייק ןיא ןעינעב 'ר ייב

 .ּפיִל

 ןעמ ?ייו ,םעד ןופ טמַאטש סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיילנ טָאה רע

 יּפש סָאד ןעמונענּפָארַא ,בוטש ןיא ןיירַא זיא רע .,ןייֵלַא שטנעמ ַא זיא

 םיא ייב טגנעה סע ,סיוא עקַאט ךיז טזָאל סע ןוא ,טנאוו רעד ןופ עלעג

 ,ןעמערב יד ןסקַאוװעגוצ רעטכידענ םיא ייב ןענייז וצרעד .ּפיל ַא ּפָארַא

 .ריוכט ַא יװ ןזָאלעגּפָא ןוא ןסקַאװרַאּפ ,רעקירָאה ַא רע זיא ןצנַאגניא ןוא

 רע ןיא ,םענייז ץפעל םעד טנַאה רעד טימ טּפַאכעגנָא טָאה עינעב 'ר

 : .םייל ?קיטש ַא יו טנקירטענוצ ןעוועג

 ןיא ,ןסיורד ןיא טכַאנרַאפ רעמערַאו ַא ןעוועג זיא סע םגה ןוא

 םידנב עטְלַא יד רעטנוא ךיז טערונעגנייא ,ןוויוא ןפיוא ןכָארקענפױרַא רע

 .ןפָאלשעגנייא זיא ןוא
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 .עלהמהב סָאד טרעטמיפ עינעב יר

 .לימ רעד רעטניה ןענַאטשעג זיא דלַאוװ רעוװָאלדָאי ַא

 יד ןוא ,ןסייר ןיא געט עקידלּפענ יד ןופ טייצ יד ןעוועג זיא סע

 .טנגעג עצנַאג יד טצענעגסיוא ןבָאה סנגער

 עלהמהב סָאד טריפעגנסיורַא עינעב 'ר טָאה גָאט ףיוא ןעָארנ םייב

 : .עשַאּפ רעד ףיוא

 עטחרסענּפָא יד רעביא ,ןעגנַאנעג ייז ןענייז ןנעוו עקימייל יד ףיוא

 / .ןיירַא דלַאװ ןטלַא םעד ןיא רעדלעפ

 סָאד ןוא ,טנַאה רעד ןיא ?קירטש םעד טימ סיוארָאפ עינעב 'ר

 | .ןעגנאגעגכַאנ םיא זיא עלהמהב
 רעמייב יד ןשיוװצ ,שינעטכידענ רעד ןיא ןכָארקענמורַא ייז ןענַײז

 עינעב 'ר רעבָא ,רעסַאו טימ ןסָאגעגּפָא ייז ןבָאה ןנייווצ עסַאנ יד ןוא

 .טרַאעג טשינ םיא טָאה סע ןוא ןָאטראפ קרַאטש ןעוועג זיא

 .רערעדנַא רעד ןיא שינעטכידעג ןייא ןופ ױזַא

 ןזָארג עסַאנ עכעלטע ןּפיצּפָא טייצ וצ טייצ ןופ טנעלפ עלהמהב סָאד

 .ןעוועג היחמ ךיז סע טָאה טימרעד ןוא לצרָאוװ ַא ןופ

 .קינטָארַאּפַאּפ םעד ןשיווצ ןליופ ןוא סעשטרָאק יד ךיז ןעילוט סע

 סע ןוא ,רעמייב יד ןוא דרע יד םורא טּפאט ןוא טקעדַאב ךָאמ רעד

 -לַאק יד שינעביוט רעטנייטשרַאפ רעד ןיא סיוא ךיז ןשעל ןוא ךיז ןשימ

 .דלַאװ םענופ תולוק עט

 .תובחר עקידנגעד ַא .געוו ןפיוא עלהמהב סָאד סיױרַא טריפ עינעב 'ִר

 -ַאלעגנָא ,ּפעק ענעזָאלענּפָארַא טימ ,עטרעטַאמרַאפ עדייב ןעייג ייז

 .ןטכַארט טשינ ןופ ערעווש ,ענעד

 .קידנטכַארט טשינ תונויער יד ןעמוקַאבסױרַא טנעלפ עינעב 'ר

 -ַאלברַאפ ןוא טלעק ןופ טיור סיפ עסעוורָאב יד ,ליטש זיא'ס ןוא

 רע .ןטּפַאק ןטרעּפמולשראפ םענופ עטַאװ יד סױרַא ךיז טקור סע .טקיט

 .דלַאװ ןופ םידגב יד ,ענייז םידנב יד םורַא טקוק ,ּפָא ךיז טלעטש

 !םישובלמ ענייש ןבָאה סעלדָאי יד ,עינעב
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 הר רעד יול

 ןבילקענרעביא ךיז טָאה ,רעדורב ַא סעינעב 'ר ,הוולמ רעד יול ןוא

 ןייז ןיא ןכיגניא .עטיל ןיא סָאװ ,ענליוו טָאטש רעד ןיא ץיוװעקסַאז ןופ

 -ענעג טימ םירחסמ טריפענ טָאה רע תמחמ ,סיורג רעייז ןרָאװעג העד

 .םידיננ עסיורג טימ ןוא ןלַאר ;

 עטסנעש יד ,ןױשרַאּפ ַא ןעווענ יז זיא ,טַאהעג רע טָאה ?רעטכָאט ַא

 .ענליוו ןופ

 ,ךיא ןיוװ .ָאד :ןיוה ןייז רַאפ לדליש א ןעגנאהענסיוא טָאה רע

 .קינשאטאּפ יול

 .האובת טימ ןוא דלַאװ טימ טלדנַאהעג טָאה יול 'ר

 ןעמ ,ןסייה לָאמַא רע טנעלפ ,רדח ןרעדנוזַאב ןייז ןיא ,טכַאניײב

 .רעכיב עשירחוס יד ןענעפע םיא רַאפ לָאז

 :תונובשח יד טנעיילעג םיא טָאה לרעטכָאט ענייש סָאד

 .ןטקַארט עלא ףיוא ןעמ טריפ תואובת ע נ יי ז

 .ןכייט עלַא ףיוא ןעמיווש ןצליהעג ע נ יי ז

 .ןטרָאנ ןיא םיא ייב ןעמ טייזרַאפ דלָאג

 .רעניה ענייז ןנייל דלָאג

 .טלביימש קינשאטאּפ יול

 !ןפָאלש ןייג טסנעק ,לרעטכָאט רעד וצ רע טגָאז ,נונעג ---

 רעביא טכַאנ עצנַאנ יד םורַא רע טייג רדח ןרעדנוזַאב ןייז ןיא ןוא

 ;טכַארט ןוא רעכיּפעט עכייוו יד

  {ךּלָאג ,תועמשמ ,זיא דְלֶאנ !דלָאנ ,תועמשמ ,זיא דלָאג ---



 םיהרוא ַײהה יה

 געוו םוצ טקוקעגנסױרַא ןוא עבזירּפ רעד ףיוא ןסעזעג זיא עינעב 'ר

 -עג רע טָאה ,ןסייר ןיא טכַאנרַאפ רעסייוו א ןעוועג זיא סע .סױרַא

 .געוו ןטימ ןָא ןעמוק ןשטנעמ יירד :ןעזרעד ןוא ןגיוא יד טנּפע

 -טנָא ןשטנעמ יד ןעגנַאגעגסױרַא ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רע

 ׂ .ןגעק
 -יילּפ יד ףיוא סעברָאט טימ ,עטצלעּפַאב ,ןדיי ענעסקַאװרַאפ יירד

 .דלַאװ ןופ ןעמוקעננָא טירט ערעווש טימ ןענייז ,סעצ

 ייז ןוא געוװו ןפיוא םיחרוא יד וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה עינעב 'ר

 טקוקעגנָא םיא ,םולש טרעפטנעענּפָא םיא ןבָאה ןדִיי יד .םולש ןבעגעגּפָא

 .טדערעגסױרַא טשינ טרָאװ ַא רעבָא ,ןָאטעג םורב ַא סעּפע קירעזייה ןוא

 וצ ןרָאװעג ןדישַאב ייז זיא סע סָאװ ,ןשטנעמ ָאד ןענייז סע)

 | .(ןגייווש
 -עג טיירב ןוא בוטש רעד וצ טריפעגוצ םיחרוא יד טָאה עינעב 'ר

 2 .זיוה ןייז ןופ ןריט יד ייז ראפ טנפע

 יד ןופ סעקַאשוא יד רַאפ ןניובעגנייא ןדיי יד ףיט ךיז ןּבָאה סע

 .ןסקאוועג ךיוה ןוא סיורג ןעוועג ןענייז ייז תמחמ ,ןריט

 .טכַאנ יד ןלַאפעגוצ ןעוועג ןיוש זיא בוטש ןיא ןוא

 ,סנקעטש יד טימ סעברָאט יד טגיײלעגּפָא ךעלעמַאּפ ןבָאה םיחרוא יד

 .דלַאװ ןופ חיר רעד ןוא ץכענעזד םידגב ערעייז ןופ טקעמשענ טָאה סע

 .טקוקאב םישודיח עסיורג טימ ענייז םיחרוא יד טָאה עינעב 'ר

 -יורג יד .טצעזענּפָא ךיז ייז ןבָאה שיט םורַא קנעב עטיירב יד ףיוא

 ןופ סעשטרָאק יו ,שינרעטצניפ רעד ןיא טצרַאטשעג ןבָאה םיּפוג עס
 .רעמייב עטלַא
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 קאבלוק השמ

 ?ןדיי ןענייז ןענאוונופ :טגערפעג ייז ייב טָאה עינעב 'ר

 ,סעיוו יד ןביוהענפיוא םיא ףיֹוא טָאה םיחרוא יד ןופ רערעטלע רעד

 :טגָאזעג ןוא ענעשעק ןופ עקלויק ענעמייל יד ןעמונעגסיורַא

 .ןפייר ןּופ --

 -ייז תונויער יד תמחמ ,ןגערפ וצ סָאװ טָאהעגנ טשינ רע טָאה רעמ

 .שיילפ םוצ ןסקאוװענוצ ןעווענ ןעינעב 'ר ייב ןענ

 ךעלעבייש עיולב יד ןבָאה רעקיטעמוא רעד שינעלקנוט רעד ןיא ןוא

 .קנעב יד ףיוא ןצלעּפ ערעייז טניילענסיוא ןבָאה ןדיי יד ןוא ,ןטכיולעג

 קידהנושמ ךיז ןבָאה םיחרוא יד .עלעניק ַא ןדנוצעגנָא טָאה עינעב 'ר

 ןוא .טנעוו יד ףיוא סנטָאש קידנפרַאו ,?ביטש םעד ןיא ןָאטעג רעק ַא

 -ַאוו ריא ןופ סױרַא יז זיא טסווועג סעּפע ןופ טָאה לַאטש ןיא המהִב יד

 ןיא ּפָאק םעד רעטצנעפ ןכרוד טקעטשעגנײירַא טָאה ןוא לַאטש ןעמער

 .טכרָאהעגוצ ךיז טָאה יז ,ןײרַא בוטש

 ןופ שיט םעד וצ טצעזענוצ טייהרעליטש ךיוא ךיז טָאה עינעב 'ר

 טָאה רע תמחמ ,ןָאטרַאפ קרַאטש ןעוועג ןוא טקוקעג ,ןסעזעג ,םיחרוא יד

 .טנָאקעג טשינ ןפוא םושב ןוא ןָאט טכַארט ַא סעּפע טלָאוװעג

 :ןדיי יד וצ רעק א ךיז רע טוט לָאמַאטימ

 ?ןָאט ךיא לָאז סָאוו ,םיחרוא ---

 טָאה וצרעטעּפש ןוא עטַאוװעמת טקוקעגנָא םיחרוא יד םיא ןבָאה'ס

 ;ןָאטעג גערפ ַא ייז ןופ רערעטלע רעד םיא

 ?וטסָאה ןסע םוצ סָאוו ןוא --

 !?בָאה'כ --

 .טשינרָאנ וט --

 !?לכש רעד ןיא סָאװו ןוא ?ױזַא ---

 .לכש ןייק ָאטשיַנ --

 ךיז טָאה ,טרעפטנעעג םיא טָאה סָאוװו ,חרוא רערעטלע רעד ןוא

 טימ ןוא ,םיא וצ ןקור ןטימ קנַאב רעטרַאה רעד היוא טגיײלעגרעדינַא

 יד יֹװ ױזַא ,ּפָאק ןרעביא זיב טקעדענרעבירַא ךיז רע טָאה ץלעּפ םעד

 .ןפַאלשנייא טלָאװעג ןבָאה ייז .םיחרוא עקירעביא

 .םיא רעביא ןענַאטשענ זיא עינעב 'ר

 טָאה ךָאנרעד ,םיא רעביא ןענַאטשעג עינעב 'ר זיא טייצ עגנַאל ַא
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 : םירפא ןב חישמ

 ןיײגמורַא ןעמונעג טייהרעליטש ןוא ןטניה ףיוא טנעה יד טגיילרַאפ רע

 -ענכָאנ םיא טָאה רעטצנעפ ןיא עלהמהב סָאד ןוא ,בוטש רעד רעביא

 , .טקוק

 זיא סָאװ ,ןויער ןיא ןָאטעגנ טינש ןפראש ַא םיצולּפ םיא טָאה סע

 ןוא חרוא םעד וצ ןָאטעג זָאל ַא ךיז טָאה רע .ּפָאק ןיא ןלַאפעגניײרַא םיא

 :סופ ַא רַאפ ןּפעלש םיא ןעמונעג

 ?אה ,ןברַאטש ?סָאו םעדכָאנ ןוא --

 ןופ סופ םעד תוחוכ יד רָאנ טימ ןעיצ ןעמונענ טָאה חרוא רעד

 ךָאנ ךיז טָאה רע ,ןזָאלענּפָא טשינ םיא טָאה רענעי רעבָא ,טנַאה ןייז

 :ןעירשעצ רעכעה

 ?ןברַאטש ?ַאה ,סָאוו --

 :טנייוועגרעדנַאנופ ךיז טָאה רע ןוא

 : : ?ןברַאטש --
 'ר ,רע ןוא סרענעלעג ערעייז ףיוא טצעזעג ךיז ןבָאה םיחרוא יד

 רעביא ןפָאלעגמורַא ,טנעוו יד רַאפ ךיז טּפַאכעג ,טגָאלקענ טָאה ,עינעב

 ,טעווערענ ןוא םידנב יד ךיז ןופ ןפרָאוװעג םעטָא ןַא ןָא ןוא בוטש רעד

 .ןָאטעג ייוו ,תועמשמ ,םיא טָאה סע לייוו

 -ּפִא ןבָאה יז ,ןענַאטשענפיױא םיחדוא יד ןענייז טכַאנ ע ב ? ַא ה

 .סמיליהת יד ןעמונעגסיורַא ןוא רעסַאוװלגענ ןסָאנענ

 .דרע רעד ףיוא טצעזעגסיוא ךיז ייז ןבָאה טרעפעבלַאז
 -אב ןליק םעד תמחמ .,עגָאלדָאּפ עקימייל יד טלַאק ןעוועג זיא סע

 רעטצנעפ םענענייא םעד ןיא ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ זיא עלהמהב סָאד .ןעניג

 .טלַאק .ןָביורפעג ןוא
 טימ םיליהת טגָאזענ ןעמיטש עקירעזייה ערעייז טימ ןבָאה ןדיי יד

 : .תובהלתה רעקידכשוח א
 .טלעו ר ע ד ןיא טשינ טקוקענ ןוא ןניוא יד טכאמענוצ ןבָאה ייז

 יד טרעיינ ,טדער סָאװ ,םיטש יד טרעהענ טשינ ןבָאה ןדיי יד

 טנַאקענ טשינ ןוא קינייוװעניא ןגעלעג ןיא סָאװ שינעגנייווש ערעטצניפ

 וע 2 יט .ןײגסױרַא
 .ןרָאװעג טעײטרַאפ זיא סָאװ ,ןאמערָא ןַא ןופ הליפת יד

 ...ץראה ןייז ןסיגסיוא רע טוט טָאנ רַאפ ןוא
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 קַאבלוק השמ

 עטשרע יד ןלײטסױרַא ןעמונעג ןיוש ךיז ןבָאה טכַאנ רעד ןיא ןוא
 .רואכ םעד ןופ ןרעייפ

 -נַאֿפ יד ,טרעטיילעגסיוא לסיב ַא ןנרָאמירפ םוצ ךיז טָאה עינעב 'ר

 טלטייטעג ,עדמערפ יו ,ףונ ןייז םורא טלבמַאבעג ךיז ןבָאה טנעה עג

 ,םיחרוא יד טקוקַאב טָאה רע .טלַאק ןוא קידעכָאנק ,ןירַא םיליהת ןיא

 :רעיוא סנכש ןייז וצ ךיז ןניובעגוצ ךעלעמַאּפ

 ?הרוא רערעייט ,הכאלמ רעייא זיאס ָאוו --

 .רעגערטרעסַאװ ַא --

 ?הכאלמ רעייא ןוא --

 .רעמזעלק ַא --

 ?ערעייא ןוא --

 .רערעקנעמיוק ַא --

 .תוכאלמ עבושח יד ןרָאװעג ןלעפעג ןענייז םיא

 דרע רעד ןופ ןבווהעגפיוא ?ייוורעד רעבָא ךיז ןבָאה םיחרוא יד

 .ןירַא געוו ןיא ןטיירג ךיז ןעמונעג ןוא

 סָאװ ,טסווועג טשינ ןוא ייז םורַא טרעטנַאלּפעג ךיז טָאה עינעב 'ר

 .ןָאט וצ ןבייהנָא לָאז רע

 ויא ןעמ ןוא ,הזוזמ יד ןָאטעג שוק ַא קידנגייווש טָאה רעכעלטיא

 .ןסיורד ןופ שינעלקנוט רעטיור רעד ןיא ןעגנַאגעגסױרַא

 עטיור ענעמונעגפיונוצ טימ ןַאשטָאב ַא ןגיולפעגרעביא זיא סע

 -יא טעמכ טּפַאלקעג טָאה רע .רערעדנַא רעד ףיוא עקנָאל ןייא ןופ סיפ

 6 .ענייז ןעלנילפ יד טימ ּפעק יד רעב

 טבַאנ עצנַאג יד טָאה סָאו ,רעשטרוב ַא דיי ַא ,חרוא רעטירד רעד

 .רעסַאו רַאפ ןוא רעייפ רַאפ טדערעצ לָאמַאטימ ךיז טָאה ,ןגיוושעג

 ,עינעב 'ר ,רע זא ,טהנעטעג ,ןעינעב 'ר ףיוא המחדאלמ ןעוועג זיא רע

 רענלימ ןטלמוטעצ םעד ןָאטעג ּפַאכ ַא טָאה ןוא ,ןייטשייב טשינ טעוו

 :למיה ןיא לגיופ םענעקורט ןפיוא םיא ןָאטעג זייוו ַא ןוא לברַא ןרַאפ

 -גיירַא ךיז טָאה רע ןוא) ןעלגייּפ יד וצ טרעהעג ?גיופ רעד ַא-טָא ---

 !םירומח יד וצ -- ןוא (זָאנ עמַאס רעד ןיא םיא וצ טקוקעג
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 :םירפא ןב חישמ

 סעכ טימ טָאה רע ,דיי רעזייב א ןעוועג זיא חרוא רעטירד רעד
 עינעב 'ר .קעװַא רעטנרָאצרעד ַא ןוא ,טקוקעגמוא טשינ ךיז ,ןגיּפשעגסיוא
 .ןענַאטשרַאפ טשינרָאג טָאה רע םנה ,טפעלּפעג ןייטש ןבילבעג זיא

 םייב ןוא ,חרוא רערעטלע רעד ןעגנַאגעגוצ םיא וצ זיא טלָאמעד

 : :טגָאזעג ױזַא רע טָאה ךיז ןענעגעזעג

 !עינעב ,תונויסנ ןייטשוצסיוא ןבָאה טפעוו ---

 .ןיײרַא דלַאוװ ןיא קירוצ געוו ןטימ קעװַא ןענייז םיחרוא יירד יד ןוא
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 הליפ ת יר

 ,ןרָאװעג טעײטרַאפ זיא סָאװ ,ןאמערָא ןַא ןופ הליפת יד

 .ץרַאה ןייז ןסיגסיוא רע טוט טָאג רַאפ ןוא

 !טָאג ,טקינייּפעג ױזַא ןעמ טרעוו סָאװרַאֿפ

 ,ייג ךיא ווװ ןוא ,ןענַארַאפ ליפוצ ךיא ןיב ,ייטש ךיא ווו

 טימ ךיא גָארט

 .שינרעטצניפ רעד ןופ חיר םעד

 ,ודנוא ןופ רעסעב ןיא םיא סָאװ ,לגיופ םעד אנקמ ךיא ןיב

 .ןעמעֶלַא ןופ רעפעב זיא םיא סָאו ,םייל םעד ןוא

 ,קירעביא רימ זיא סָאװ ,טנַאה ןיימ טימ ןָאט ךיא לָאז סָאװ

 ?קירעביא רימ זיא סָאװ ,ץרַאה ןיימ טימ ןוא



 שינעטנעקרעד

 ףיוא גָאט ןצנאנ םעד ןנעלעג רענלימ רעד ןיוש זיא ןגרָאפ ףיוא -

 -ַאּפ טָאה רע .לימ רעד רעטניה ןענַאטשעג זיא סָאװ ,גרַאב ןקימייל םעד

 ףע טָאה םינּפ ןטימ ,רעּפרעק ןייז ןופ םייל םעד ןעוועג נישמ עילָאװ

 -סיוא יד טימ ךיז טעמעשטשעגנייא ןוא דמַאז םעניא ןבארגעגנייא ךיז

 ' .ןעלצרָאו יד ןיא רענניפ עטמירקעג

 .טכעלש רעייז ןעוועג ןעינעב 'ר ,םיא זיא סע

 ךיז טָאה םיא ןוא גראב ןטימ ןעמַאזוצ ןגעלעג רע ןיא ױזַא טָא

 טעוװ סע ביוא ןוא ,ןטָאשעגנעמַאזוצ גרַאב ןטימ ךיז טָאה רע זַא ,טכאדעג

 ןייז ןופ ,םיא ךרוד ןסקַאװסױרַא סע ןָאק ,עלעזערג ַא ןסקַאװסױרַא ווו

 ; .סױרַא עציילּפ
 ךיו טמערופ ןוא טמעטע םייל רעד :טכַאדעג ךיז טָאה םיא ןוא

 ןייק ָאטשינ זיא סע ןוא ,ןטסורב ,ּפעק ,סיפ ,טנעה ןיא עלייוו עלא סיוא

 ,דרע רעד ןופ םייל םעד ןוא ןעינעב 'ר ןשױוצ טלעװ רעד ןיא קיז

 .גרַאב ןפיוא ןגנעלענּפָא ױזַא רע זיא ןכָאוװ עצנַאג

 ןעוועג ,רעדלעפ יד רעביא ןיילַא טּפעלשעגמורַא ךיז טָאה המהב יד

 .יהּפיהש טימ ,יורטש טימ ךיז טזיײֿפשענ ןוא קירעגנוה

 ןיוש טָאה רע לייו ,ןסעגרַאפ ןצנַאנניא עינעב 'ר ךיז טָאה סע

 .טבעלעג טשינ יוװ טעמכ

 ,עקָארָאס ַא ןעילפ וצ ןעמוק ןעלּפענ יד ןופ לָאמַא טנעלפ גָאטרַאפ

 ןוא ,ריזח ַא ףיוא יוװ ,ןקור ןפיוא םיא ייב ןלעטשפיורַא ךיז טנעלפ יז

 טשינ ,ןפָאלשרַאפ ןעוועג זיא רע תמחמ ,טרַאעג טשינ סע טָאה היא

 ןגָארטעגמורַא ךיז ןבָאה סָאװ ,תומולח ןופ ןוא רָאװ ןופ ןלײטּפָא טנעקענ

 .ּפָאק ןיא םיא ייב



 קַאבלוק השמ

 ַא רעדָא ,שטנעמ א רשפא ןיא רע יצ ,טסווועג טשינ טָאה רע ןוא

 : .םיא ףיוא ןסקַאוו סעיַאשיל ןוא ,געוו ןפיוא טניל סָאװ ןייטש

 םייב רעטשלחרַאפ א ןסעזעג ױזַא רע זיא טכַאנרַאפ לָאמַא ןוא

 טלבמַאבעג ךיז ןבָאה ענייז סיפ ענעגנאהענּפָארַא יד .גרַאב ןופ לפַאנק !

 ,טכַארטעג טשינרָאג ,טקוקעג טָאה ,עינעב 'ר ,רע ןוא ,םייל םעד ןָא

 .טקוקעג ןוא ןסעזעג ?יטש

 טָאה ,ןעז וצ ץלַא טיינעג סעּפע קינייװעניא םיא טָאה סע סָאװרַאפ

 -כעלסיב .טאהעג האנה סיורג ןופרעד טָאה רע רעבָא ,טסווועג טשינ רע

 קידכעלייק ןענייז ןניוא יד ,טניױטשטנא ןרָאװעג עינעב 'ר זיא זייוו

 וצ ןסעגרַאפ עלייוו ַא ףיוא טָאה רע .טצָאלנענסיוא ןוא סיורג ,ןרָאװעג

 .ןבעל

 ןוא ,עטלאק א ןוא עטיירב ַא ,טלעוו יד םיא רַאפ ןנעלעג זיא סע

 .ןזעוועג ריא ןיא ןזיא טָאג

 ןוא ,זייא ןופ ?ייה רעיולב א ןיא יװ ןעננולקעג ריא ןיא טָאה'ס

 -רַאפ ַא רעב ַא יו ,ןכָארקעגמורַא ןיילַא רע זיא לייה רעד ָא-טָא ןיא

 .רעטרעּפמולש

 יד ףיוא סעּפַאל עטשרעדָאפ יד טימ טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה רע

 .ט ַא ג ,םיא טכוזעג רע טָאה סָאד-.טקוקעג ,טקוקעג ןוא סעבמעלג עטלַאק

 .ןטלַאהַאבסיױא םיא ןופ ךיז טָאה סָאװ

 .לייה ןיא זייא רעקידלקניפ רעד ןטכױלעגּפָא טָאה יולב
 : ...טֶא ןוא

 ֿכַאמאטימ םיא ןופ זיא רע רָאנ ,ןעזענ ,ט ָא ג ם י א רע טָאה טָא

 : .ןרָאװענ םלענ רעדיוו ןיוש

 !ןעזועג טָאנ ךָאד טָאה רע רעבָא

 ַא ,עניד ַא ,רעדילג ענייז ןסָאנעגכרודַא טָאה דיירפ עסיורג ַא ןוא

 ןלַאפעגּפָארא םיא זיא סע ;ןָאטעג לכיימש א טָאה רע .דיירפ עקיטכיל

 .ןצרַאה ןופ ךָאי ַא

 -יירפ רעד ןופ ךעלקילנ ,טרָא ןופ ןביוהענפיוא ךיז טָאה עינעב 'ר

 ; םיא ייב ךיז ֿפָאה גנילצולּפ ןוא ,טייקילעזטייל רעד ןופ ןוא טייקכעל

 המהב יב יו ,ױזַא קומ רעביוט א ,ןצרַאה ןופ יירשעג ַא ןסירעגסיורַא

 ;י |+ 2 =
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 םירפא ןב חיׂשמ

 ,ןטייז יד ןיא טנעה יד טימ טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה רע .טיירש ענייז

 .ןסָאגענּפָא טיור םיא טָאה ,ןעגנַאנרַאפ זיא סָאװ ,ןוז יד ןוא

 .ןרָאװעג טקילייהעג זיא רענלימ רעד עינעב 'ר

 "ענּפָא ,העיקש רעד רעטנוא ,טייז-ברעמ ןיא ןענַאטשעג ןענייז סע

 .םירתבה ןיב תירב םייב יװ ,ןסקָא עטיור ענעדנוש

 ענייז ןֹוּ ךרַאמ םעד טימ טלעוו יד ןעוועג גישמ רע טָאה דניצַא

 ַא טימ טָאה רע ;ףוג ןייז ןופ טיוה רעקידנענערב רעד טימ ,רענייב

 -נייא :ןנָארטענ טָאה רע סָאװ ,םישובלמ יד ףיוא ןָאטעג קוק ַא לכיימש

 .רעכיט עקיצנייא ,םיא ףיוא ןעגנַאהעג ןענייז רעכיט עקיצ

 "רַאפ זיא לימ עטלַא יד .לנרעב ןופ ןזָאלענּפָארַא ךיז טָאה עינעב 'ר

 א ןסקאוועגסױרַא זיא טנַאװ ַא ןופ ןוא ,ןרָאװעג רעטלע ןוא רענעסקַאװ

 .םיוב רעגנוי רעצנאג

 טָאה ,ןייגנײרַא בוטש ןיא ןיוש טלָאװעג ןוא ריט רעד וצ וצ זיא דע

 טימ לופ לוק ַא טרעהרעד ךיז טָאה סע :טלעטשענּפָא לָאמאטימ ךיז רע

 .דיירפ טימ- ןוא ןרערט
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 קינש אט ַאּפ יול

 רַאפ ןענַאטשעג קינשַאטַאּפ יול זיא טכַאנרַאפ ןטערומכרַאפ ַא ןיא

 סָאד .שדוק-ןורֶא ןטנפעעג ַא רַאפ יװ ,קנַארש םענרעזייא םענעּפָא םעד

 עטנטַאשאב יד ףיוא טניילענסיוא ךיז טָאה גָאט ןופ טכיל ענעשָאלענּפָא

 .ןליד עלעקנוט יד ןופ רעקיטש עלעה טקעלפַאב ןוא טרעמישעג ,ןטעּפַאט

 ,קינייוװעניא קנַארש ןיא טקנַאלבעג טָאה ןלַאירעּפמיא עסייה עלענרעב א

 -עגניירַא םעטָא ןַא ןָא טָאה יול 'ר .ןצרַאה ןרַאפ טּפוצענ ןוא טקיטולבעג

 .טלעג םעניא טנעה עדייב טקעטש

 א יו יוזא טנַאה ןיא דלָאנ סָאד טייזענכרוד ךעלעמַאּפ טָאה רע

 ךיז טָאה רע ןוא ,רענניפ יד ןשיווצ ןטָאשעג ךיז טלָאװ דמַאז רעכייוו

 .רלָאנ ןופ גנַאלק ןרעדנוזַאב םוצ ,גנַאלק םוצ טרעהעגוצ קרַאטש

 ןקידנעייגרעטנוא םענופ ןרָאװעג זָאר ןיא ענייז טנַאה עלכוּפ יד

 א יו ױזַא ,טרירעגוצ ךיז טרַאצ ,תועבטמ יד טעלנעג ךייוו טָאה יז ,גָאט

 .לדיימ ַא ןופ רָאה יד ןָא טריר רוחב

 .קנארש םענופ ןעגנוזעגסיורַא טָאה ןונינ רעפיט רענעטלַאהַאב ַא

 : !דלָאג

 ןופ ןניוא יד ןיא ,דרע רעד רעטנוא דלָאנ ןופ ןלַאװק ןנָאלש סע

 .דָלָאנ טלקניפ שטנעמ

 םעד ףיוא טָאנ טציז ,ךעלדנרעטש ענעדלָאג יד רעביא ,ןביוא ןטרָאד

 ,דלָאנ ןופ לוטש ןכעלגיניק

 ,קנארש םענופ ריט ערעווש יד וצ טכַאז טכַאמ קינשַאטַאּפ יול
 -וצמוא טשינ ,טסייל ןטשרעביוא םעד רַאפ טנַאה רעד טימ ךיז טּפַאכ

 .ןצרַאה ןפיוא ּפָארַא םיא טלַאפ רענייז ּפָאק רערעווש רעד ןוא ןלַאפ

 .רעמיצ ןיא טכַאנרַאפ רעסיורג רעד טעבעגסיוא קידנגָאנ ךיז טָאה'ס
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 טרַאּפשעגנָא ,ּפָאק ןסייה םענעזָאלענּפָארַא ןַא טימ טייטש יול 'ר

 ןגיוא יד ,טייקדימ ןופ ךיז ןגייב ינק יד ,קנַארש ןופ ןזיײא ןטלַאק םעד' ןָא

 ,ןּפָארט רעבָארג ַא סױרַא טפירט טסורב רעד ןיא ףיט ןוא ,ךיז ןכַאמרַאּפ

 -עניא רעטצניפ רעד ןיא ּפָארַא טלַאפ רע .טילגעגנָא ןוא רעווש זיא סָאװ

 ןפרַאש ַא גאטייוו ןפראש ַא טימ רייווענניא יד ירב ַא טוט ןוא ,קיניײװ

 / .גאטייו

 .ןענַאטשעג חרוא רערעטלע רעד ןטָאש ןיא זיא ריט רעד ייב
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 עטכַאלּפ החמש ר

 א דלַאװ ןיא טניוווענ טָאה ,טסרָאיװ רָאּפ ַא ,?ימ ןופ טייוו טשינ

 : .עטכַאלּפ החמש 'ר ;דיי

 ךיז רע טָאה רעבירעד .הסנרּפ ערעוװש ַא טאהעג טָאה דיי רעד

 לע ,ןבעל וצ רעווש ייס-יו-ייס סיוא רימ טמוק סע :;ןעוועג בשיימ

 .דלַאוו ַא ןיא ןבעל רעסעב ןיוש ךיא

 רעצכעטיירק ןופ ןוא ןנייווצ ןופ ?ביטש ַא טיובעגנסיוא ךיז טָאה רע

 .קינייוועניא ןופ ןוא ןסיורד ןופ םייל טימ טנעוו ענייז טרימשעגסיוא ןוא

 -רעלכ ןסעגעג טָאה רע ,דיי רעכעליירפ ַא ןעוועג זיא עטכַאלּפ החמש 'ר

 סָאװ ,זָארג ןימ א טרעכיורעג ןוא רעפַאוו ןעקנורטעג ,ןסנירג עקיאייל

 .טכאמעג טכערוצ טָאה ןייֵלַא רע

 רע טָאה רעניה יד .ןביוט ןוא רעניה טעװעדָאהענ טָאה החמש 'ר

 ,ןביוט ןוא ,ןסע םוצ טונ ןענייז סָאװ ,רעייא ןנייל ייז ?ייוו ,טעװעדָאהעג

 .ןסע םוצ טוג ןענייז סָאװ ,רעייא ןנייל ייז ?ייוו

 ךיוא ױזַא זיא סע ,ןפָארטעג טשינ םענייק טימ ךיז טָאה הּומש 'ר

 .ןעוועג ךעליירפ

 -רַאפ ,עקלויל ַא טרעכיורעג ,טלכיימשעג קידנעטש טָאה דיי רעד

 רע .טשינ ןעמ סייוו ,ןעמעוו וצ :טלכיימשעג ןוא ןגיוא יד טערומשז
 .ןיילַא ןעוועג רע זיא קידנעטש שטָאכ ,לוק ןפיוא ךיוה ןדִייר טגעלפ

 -רעד ןוא ןסעזעג רע זיא ,עּפולַאכ רעד ןיא ךיז ייב ,טייצ-רעטניוו

 עשירפ דלַאװ ןיא ןכוזפיוא רע טנעלפ רעמוז ;ךעלטרעווכיילג ךיז טלייצ

 .ץנעט ענעדישרַאפ ןצנַאט רע טגעלפ ןטרָאד ןוא סעקנָאל

 .רעצנעט רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע

 8 ,דיי ַא :ןיפולינב ןעווענ סיואכרוד ןיוש רע זיא טייצ-ענסעוו ןוא
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 טימ רעמייב יד ףיוא ןרעטעלק רע טגעלפ .טייצ-ענסעוו רעבָא ,םישישדןבי

 : .קענש ַא ןופ הרובנ רעד

 .תעד-רב ןייק טשינ רָאנ יוװ טריפעגפיוא ךיז טָאה רע

 ןּפסָאנק עקיאיילרעלכ יד ,ּפענק יד ןסע וצ טאהעג ביל טָאה החמש 'ר

 א יו ןעגניז ןוא ןגייווצ עטכידענ יד ןשיווצ ןרעטעלק ,רעמייב יד ןופ

 : | - ..קירַאנַאקי

 : .דלאוו ןיא טבעלעג ןטרָאד רע טָאה ױזַא

 -עג רע טָאה ּפָאק ןפיוא .יוג .א יו ןעזעגסיוא טָאה החמש 'ר ,ָאי

 רענעזָארעב ןופ סעשטּפַאל סיפ יד ףיוא ןוא טוה ענעיורטש ַא ןגָארט

 ַא ןוא עיורג ַא ,דְרֶאב עטיירב ַא ,טַאהענ רע טָאה דרָאב ַא רָאנ ,ערָאק

 .ערָאלק

 !דרָאב ענייש ַא טַאהעג טָאה רע

 ךָאנרעד ,רעגערטרעסַאו ַא טיײצ-?סעבעלַאב ןעוועג זיא החמש 'ר

 טריפעג טָאה ,עודיכ ,יבר רעשידיסח א ןרָאוװענ רעטלע רעד ףיוא רע זיא

 םיא יא סע רעבָא .ןטיירב ַא רעייז ,טַאטש ןטיירב א ןוא שיט ןעמורפ ַא

 טָאה ןוא ןפָאלטנַא רע זיא ,ןשטנעמ ןשיווצ ןבעל סָאד רעווש וצ ןעוועג

 ,דלַאװ םעד טָא ןיא טצעזַאב ךיז
 .רלַאו ַא ןיא ןיילַא

 יד טכערב ןוא ןעניורק יד רעביא יינ ַא טוט טניוו רעד תעכ ןוא

 ' ?עטכַאלּפ החמש טלָאמעד טוט סָאװ ,ןגייווצ

 טימ םיוב םענעסירעגסיוא ןַא ףיוא שינעטכידעג רעד ןיא טציז רע

 :טכרָאה ןוא טכרָאה ןוא ?יומ ןיא עקלויל רעד

 .רעמייב יד ןופ ןטסענ יד ןְלַאפ סע

 ןניפ םש ראנ ,ררע רעד וצ קידעמַאמ רעטנורַא ךיז ןזָאל ןעיז יד

 .ךעלעפוע יד עטיוט ןיוש

 .ןרעדעפ ןָא עלענייפ .ַא ,ריר ַא רָאנ ךיז טוט סע ווו

 !ייוו ייוו

 ןוא טכרָאה ןוא שינעטכידעג רעד ןיא החמש 'ר טלָאמעד טציז סע

 ןפיוא רָאה יד םיא ייב ןענייז קידוועכעטש ןוא ןביוהענפיוא ,טכרָאה

 -ערב ןגיוא יד ןוא שינעטכידעג רעד ןיא ןעקנַאלב ענייז רענייצ יד .בייק

 :םערוטש :םענופ ןענ
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 ' קַאבלוק השמ

 טינ ןוא דלַאװ ןיא גנורּפש ַא טוט ץילב רעיולב רעגנַאל ַא תעב ןוא

 טלָאמעד טוט סָאו ,עסייה ַא שטייב ַא יו ,רעמייב יד רעביא יצ ַא ךיז

 ?עטכַאלּפ החמש

 ,פמיה םוצ טקערטשענסױא טנעה יד ,ףיױא לעטש ַא ךיז טיג רע

 דרָאב ןייז ןוא ,ףַאלעג ןייז ןיא ,ץילב םעד ,םיא ןָאט סייר ַא ליװ ןוא

 טנָאלש טסורב רענעסקַאװרַאפ ןייז ןופ ןוא ,טרעביושעצ טלָאמעד זיא
 ִו .ערַאּפ ַא

 !דלַאװ ןיא ןיילַא זיא עטכַאלּפ החמש

 .ליטש טרעוו סע תעב רעבָא

 ןופ יירעקוה יד ּפִא טכליה רעסַאנ רעד דלַאװו רעכעלדיישאב רעד

 .סעקווַאקוק יד

 -יא טצירּפשעצ ןטנוא ָאד ןגיל ,טולב סנּפָארט יוװ סעקמעזָאּפ יד

 .זָארג ןרעב

 !טלָאמעד ,ָא ,טלָאמעד

 -רַאפ טנעה יד ,ןקיכליה םעד ,דלַאװ םעד ןיא טייג עטכַאלּפ החמש

 .ןטניה ףיוא טגייל

 .ןביוהעגפיוא ּפָאק םעד

 .וצ טעקיײלַאלַארט רע ןוא

 .גנוצ רעד טימ טלבמיצ רע ןוא

 .סיפ יד טימ טלבמָאב רע ןוא

 ַאלַאלַארט ןוא ַאלַאלַארט

 .השוב ןייק ןופ טסווועג טשינ טָאה דיי רעד

 .דלַאו ןיא טבעלעג רע טָאה ױזַא-טָא

 .גָאט-רעמוז רעביל ַא ןעוועג זיא סע ןוא

 קעװַא ךיז טלעטש ןוא דלַאװ ןופ סױרַא טייג עטכַאלּפ החמש 'ר

 .רעטייו טַײג ןוא געוו א סיוא רע טביילק ,געוו-רעטומ םעד ףיוא

 סע ,רע טעז ,טייקירעדינ א וצ געוו ןטימ ױזַא רע טמוק ,רע טייג

 טייג ?רעהַא עלהמהב ַא טמוק יו .עלהמהב ַא זָארג ןפיוא ךיז טרעטיפ

 שממ ,עטָאלב ןיא דיי ַא טגיל סע ,רע טעזרעד ,רעקירעדינ ךָאנ ּפָארַא רע

 טנעה ןוא ּפָאק םענעלָאװשעג ןסיורג ַא טָאה דיי רעד ןוא ,עטָאלב ןיא
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 ןוא ,טגָאז ןוא טנַאה ןיא םיליהת ַא רע טלַאה ,ךעלכענק יד זיב עגנַאל

 .עקשעווָאלַָאה א יו רע זיא רעטצניפ ןוא ,ךיז טלקַאש

 וזַא

 טימ

 םיא

 ?זיא סָאװ

 :גערפ ַא טוט ןוא ּפִא ןיוש ךיז רע טלעטש

 ?טצעזענקעװוַא ָאד טָא רָאג ךיז ןעמ טָאה סָאװ --

 :טרעפטנע רע רעבָא ,טעפנָאפ דיי רעד ןוא

 ?ןציז ךיא לאז ןעד עשזהווו --

 !רעקניביל ,למיה ןפיוא ?ןציז וטסלָאז ווו ---

 ןוא ױזַא עטָאלב רעד ןופ דיי רעד םיא טלייצרעד רעבָא לייוורעד

 .רענלימ רעד עינעב ןיא רע

 לופ םינּפ ַא טימ םיא ףיוא טקוק ,ףיוא ךיז טבייה עינעב 'ר ןוא

 :טהנעט רע ןוא טעבעג

 : !רערעייט ,טפלעה --

 טגערפ רע .שרעדנא סעּפע רָאג םיִא ייב ןיוש טגערפ החמש 'ר רָאנ

 :עלהמסהב רעד ןטעװ .ןעינעב 'ר סיוא

 ?ךלימ יז טיג --

 !ךלימ יז טיג יאדווא --

 ?ךלימ רעד ןופ ?סיב א ןכוזראפ רשפא ןעמ ןָאק --

 .עציניוד יד ךיז ייב טשינ טָאה רע זַא ,עינעב 'ר םיא טרעפטנע

 .עציניוד ןייק טשינ ףרַאד ןעמ !?עציניוד יד רע ףרַאד סָאװ וצ

 טגייל ,עלהמהב רעד וצ ךיילנ זָאל ַא ךיז טוט עטכַאלּפ החמש 'ר ןוא

 קירעגנוה ןוא ,בלַאק ַא יו ,ריפ עֶלַא ףיוא וק רעד רעטנוא סיוא ךיז

 .עריא סרעטייא יד ןופ ךלימ יד ןגיוז ךיז רע טמענ

 .ןגָאלשעגסױרַא םיא ןופ טָאה סייווש ַא ןוא ,ןרָאװעג טיור זיא רע

 שז שכ



 תוריפס רשע יד

 .תוריפס ןעצ יה ןופ דוס םעד ןיא ןטלעוו רעטנזיוט ָאד ןענייז סע

 יד ןופ לָאטסירק םעד .ךרוד טרעדנַאװ ןשטנעמ ַא ןופ המשנ יד

 יז רעכלעוו ןיא ,הריפס רענעי ןופ גנולק םעד טימ טננילק ןוא ,ןטלעוו

 .ךיז טניפעג

 -עי ןופ ןייש םעד ןיא ןעור תומלוע רעטנזיוט יד ;סייוו ןוא ,עדו

 דוס רעד זיא סָאד :ןעמַאזוצ תוריפס עלַא ןיא ןוא רעדנוזַאב הריפס רעד

 : .רשע אוהש דחא דוסו דחא אוהש רשע

 זיא ,תוריפס רשע יד ןופ שובל םעד ,ןיא טמוק סָאװ ,ףוס-ןיא רעד

 ןוא ,טייקיבייא רעד ןופ השודק רעד טימ עיּפשמ זיא ןוא ןלָאצ יד ףרצמ

 ןינמ ןופ הגרדמ א ןיא ןיײרַא טשינ טיינ טייקיבייא רעד ןופ השודק יד

 .הדימ ןופ ןוא

 ןשיוװצ ןייז ןיחבמ טשינ ןענעק רימ יו ױזַא טקנוּפ ,סייוו ןוא ,עדו

 רימ ןענעק יוזא ,השודקה .תעּפשה רעד ייב תוריפס רשע יד ןופ ןלָאצ יד

 .תורופס רשע יד ןופ חטש םעד ןייז ןיחבמ ןוא ןסיוו טשינ

 לח זיא ,רשע אוהש דחא דוסו דחא אוהש רשע דוס; ארמימ יד

 ןלָאצ יד רמולכ ,טנַאה 'ייב טנַאה טייג סָאװ ,ןבעל םעד ףיוא רָאנ טשינ

 טשינ רימ ןנָאז רעבירעה .תובשחבמש ןלָאצ יד יו ױזַא ןענייז תושממבש

 טניל סָאו ,הישעה םלוע רעד זיא טלעוו רעזדנוא :םינומדק יד יוװ ,ױזַא

 .השודקה תעּפשה רעד ןופ הנרדמ רעטסקירעדינ רעד ףיוא

 רעזדנוא ףיוא ךיוא זַא ,בייחמ זיא "דחא אוהש רשע דוס, רעד

 זיא סָאװ ,רתכ רעד זיא סָאװ ,רתֹכ הריפס יד וליפַא ךיז טניפעג טלעוו

 .השודק תולנתה רעד ןופ ןיורק יד

 -נוא ךיז ןעניפעגנ סָאװ ,טלעוו רעזדנוא ףיוא ןשטנעמ ָאד ןענייז סע

 ,רערעדנא ןַא זיא רערעייז גנַאנ רעד .תראפת הריפס ןופ חוכ םעד רעט

 !רערעדנַא ןַא זיא לוק רעיײז ןוא
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 םירפא ןב חישמ

 ןופ טכיל סָאד ךיז ןיא ןּפאזנייא ?יוו יז ,המשנ יד ךיז טלַאפעצ סע

 ןוא ןטלעוו יד ןופ לָאטסירּק םעד ךרוד טרעדנַאװ יז ,טייקיבייא רעד

 .זיא יז עכלעוו ןיא ,תוריפס ענעי ןופ גנַאלק םעד טימ טגנילק

 -עג ןריובעג טנייה זיא סָאוו דניק ַא ןופ המשנ יד סייוו ןוא ,עדו

 לָאמא טסמוק וד ביוא ןוא- .ססוג א ןופ המשנ יד יװ טְלַא ױזַא זיא ןרָאװ

 טסעז וד ןוא ,ןרָאװעג ןריובעג זיא שטנעמ ַא ,הוצמ תחמש ַא ףױא

 :ןייז וצ טנָאז ,חמשמ ךיז זיא םלוע רעד יו

 . !ֿ?ךייא ףיוא החמש יד זיא סָאװ ,םיטוש --

 ,רוהט תמ ַא טניל סע ווו ,זיוה ַא ןיא ןײרַא טסמוק וד ביוא ןוא

 טשינ ךיז ןליוו ייז ןוא דרע רעד ףױא ןציז םילבא יד יוװ ,טסעז ןד

 : :ייז וצ טנָאז ,ןטסיירט

 !?ךייא ףיוא תולבא יד זיא סָאװ ,םיטוש --

 .האירב רעד ןיא טמילג סָאװ ,דוס םעד טשינ סייוו שטנעמ רעד

 -יומ יד ףיוא ןקוק טשינ וטסלָאז ,טָאטש א ןיא ןייגוצ טסמוק וד

 סָאװ ,ךיור זיא סָאד :טָאטש רעד ןופ סמערוט עכיוה יד ףיוא ןוא ןרע

 ן .ןרעוו ןגיולפראפ .טעוו
 רעביא םורַא ןפיול סָאו ,ןשטנעמ יד ףיוא ןקוק טשינ .טסלָאז וד

 ןוא לבה זיא סָאד :ןָאטראפ ןעוועג ןטלָאוװ ייז יו ,ךיז ןלייא ,ןסַאג יד

 .שינעדנעלברַאּפ

 רעד ףיוא ןעיצסיוא ךיז וטסלָאז ,טָאטש ַא ןיא ןייג וצ טסמוק וד

 יד ,יז טרער סָאו ,ןרעהוצ ןוא םענייד רעיוא םעד ריא וצ ןגיילוצ .,דרע

 .תודוס-דוסב ,טָאטש

 -ראפ יד טָא ןעזעֶג תוטשּפ ןייז ןיא טָאה עינעב 'ה/ ,םייוו ךוא .עדו

 םעד ןיא תומלוע ןסַאילימ-ילימ יד ןעוועג גישמ טָאה רע ,ןשינעגרָאב

 :ןעמָאנ
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 הי היי

 ,עטנרעטשעגסיוא ןַא .טּכַאנ עטלַאק ַא ,עטיירב ַא ןעוועג זיא סע

 : .םורַא ןוא םורַא

 -ָאד יד םיא ראפ ןעוועג זיא סע זיוה ןייז ןופ סױרַא זיא עינעב 'ר

 קעװַא רע זיא .עקידנקיטש ןוא ערעטצניפ וצ ַא בוטש רעד ןיא טכַאנ עקיז

 .םיוב ַא רעטנוא טצעזעגקעווַא ךיז טָאה ןוא םענעזָאלרַאפ םעד דלעפ ןיא

 יד ןוא רעטיר עגנַאל ןיא ןעגנָאהענּפרַא םיא רעביא ןבָאה ןגייווצ יד

 .ןענורעגּפָארא ייז ןופ טָאה שינרעטצניפ

 ןוא ,דרע רעד ןופ טלײטענּפָא ךיז טָאה טייקליטש עטעײטרַאפ ַא

 טנעה יד ,םיוב םעד רעטנוא רעטרעדָאקעצ ַא ןסעזעגנ זיא ,עינעב 'ר ,רע

 .ןצרַאה ןפיוא

 וו ,ערעדנא יד ןיא ענייא ןסָאגעגרעביא ןעלמיה יד ךיז ןבָאה'ס

 -עב 'ר ,רע טעז .טלעק עסיורג ַא ןעמונעגמורַא ייז טָאה'ס ןוא ,ןרעסַאװ

 :עינ

 ןפיוא דָאר ַא ןיא יוװ ,סיורג ןוא סייוו הנבל יד סױרַא טמיווש סע

 .דָאר רעליטש ַא ,למיה

 טציז ריא ףיוא ןוא למיה טייז ןייא ןופ הנבל יד וצ* טמיווש סע

 :טלאטשעג עסייוו ַא טליהעגנייא

 !ךאלמה לאפר

 טקוּק ןוא הנבל רעד רעביא ןניובעגרעבירַא טציז טלאטשעג יד ןוא

 .טלעוו טייז רערעדנא רעד וצ ןײירַא שַינרעטצניפ רעסיורג רעד ןיא

 -ַאּמ ןרעטש רעד סיױרַא טמיווש טלעוו טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא

 ןוא ,טולב םיא ןופ ךיז טסיג סע ןוא ,טיור ןוא רעטצניפ זיא סָאװ ,םיד

 .טלאטשעג ערעטצניפ ַא טליהעגנייא טציז םידַאמ םעד ףיוא

 !ךאלמה ןורטטמ



 םירּפא ןב חישמ

 ןיא טקוק ןוא ןרעטש םעד רעביא ןגיובעגרעביא טלאטשעג יד טציז

 .טלעוו טַײז רערעדנא רעד וצ ךיוא ,ןײרַא טייקיטכיל רעסיורג רעד

 טסדנימ ןייק ָאטשינ ,ןעלמיה יד ןופ טימ םעניא זיא טלָאק ןוא .רָאלק |

 ןעניווו סע ווו .זיוה ַא ןיא יוװ ,ייז רעטנוא זיא קידוועכליה ןוא לדנקלָאװ

 .טשינ ןשטנעמ ןייק גנאל ןופ טרָאד

 -נאג רעד ףיוא ןוא ,ןרעטש עדייב ןעמַאזוצ ךיז ייז ןפערט טָא ןוא

 -מעלג יד ןוא טכיל רעקיטש יד ןטיש ןוא ןסייר ךיז ייז ןעמענ טנגעג רעצ

 : .רעייפ סעב
 !טלעוו רעד ןיא האנש יד טכָאק סע

 טרעה סע ןוא ,רערעטיב ַא ןייווװעג א ךיז טרעה טנגעג רעד ןיא ןוא

 .דיירפ עפיט ַא ךיז

 * טליפ ןוא םינּפ ןייז ףיוא טלַאפ עינעב 'ר

 : .םיא רעביא בורה טרעוו טלעוו א

 .םיא רעביא טנָאלק סע

 םעד ףיוא רע טבייה .טרָא ןופ סיר ַא םיא סע טוט לָאמאטימ ןוא

 שינכשוח רעד ןופ דרע רעד ףיוא טייוו-טייוו :טעז ןוא ,טניוטש ןוא .ּפָאק

 .שטנעמ רערעטיול ַא .רערעכיוה ַא סױרַא טמוק

 גנירג ,טירט עליטש טימ ,טירט עליטש טימ ךיז טרעטנענרעד רע

 -רעד שטנעמ רעד ןוא .רע טמוק שינרעטַאמ ןָא ןוא גנירג ,גנַאנ ןייז ןיא

 -יטכרָאפ ןופ ּפָארַא רע טזָאל ,ןעינעב 'ר וצ ,םיא וצ ךיילנ ךיז טרעטנענ

 .דרע רעד ףיוא ּפָאק םעד קירוצ טייק

 -יילק סמענעי ןופ טכיל עקידמשונמ סָאד ,עינעב 'ר ,טריּפש רע ןוא

 ןרעגָאמ ,ןכיה םעד ןופ טירט עטכייל יד ךיז רעביא טכרָאה רע רעד

 .ןשטנעמ

 .ןעגנאגעגרעבירַא םיא רעביא רע זיא ?ליטש

 ןופ ןעמיוז יד ןָאט שוק ַא ?יװ רע ,ןקוקכָאנ םיא ליוו עינעב 'ר

 ןוא .ןרעווש םעד ,ּפָאק םעד ןבייהפיוא טשינ רע ןָאק ,רעדיילק סמענעי

 ,ריירפ ןופ קינייװעניא ףיט ךיז רע טכַאלעצ דרע רעד וצ םינּפ םעד טימ
 ,רעמערַאװ א םעטָא ןַא יו ,ןעמונעגמורַא טָאה שינעקנעב עניד ַא םגה
 .המשנ ןייז
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 קַאבלוק השמ-

 ּפָאק םעד ןוא טלעק ןיא ןנעלענּפָא עינעב 'ר זיא טכַאנ עצנַאג יד

 .ןביוהעגפיוא טשינ

 ןיא- טלקיוועגנייא ןוא סייוו ןעוועג רע זיא .ירפרעדניא ןגרָאמ ףיוא

 .טסבראה ןיא גייווצ רעקידנגרַאמירפ ַא יוװ ,טסָארּפ
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 טסעג ענייז ןוא קינשַאט פ יול ה

 יול ןּופ ןעננאגענקעווַא יקסוועלבורוו ןַאּפ רעד זיא טנוװָא ןיא טעּפש

 זיא סָאד .ןקאהסיוא םוצ דלַאו ַא טפיוקרַאפ םיא טָאה רע .ןקינשַאטַאּפ

 .עּפולאכ ןייז טיובעגסיוא טָאה החמש 'ר ווו ,דלַאװ רענעגייא רעד

 .לרעטכָאט סיול 'ר ןעלהאל ןפָארטעגנָא ןַאּפ רעד טָאה קינַאג ןפיוא

 עגנַאל רָאּֿפ ַא טָאה ןַאּפ רעד תמחמ ,ןקָארשעגרעביא ךיז טָאה עלהאל

 .רעטיר עצרַאוװש טימ יװ ,ןָאטעג ץימש א רע טָאה ייז טימ ןוא ,ךעלענייא

 קיטסַאה םעטָא ןטּפַאּכרַאפ ַא טימ ,ןניובעגנייא םיא רַאפ ךיז טָאה יז

 .ריט יד טקַאהענוצ ןוא ןזיוהריפ ןיא ןפָאלעגניײרַא

 רעגניפ יד טימ ןוא לוטשרעטָאּפ םענרעדעל ןיא ןסעזעג זיא .יול 'ר

 םעד .רעסיוא טאהעג .טָאה רע .ןצכענעלנָא עכַײוװ .יד ףיוא טלבמָאבעג

 : .טפעשעג ַא סעּפע ךָאנ ןרטּפוצּפָא יקסוועלַּבורוװ ןַאּפ

 יול רעטנוא ןלַאפעגרעטנורַא שטנעמ ַא סקינשַאטַאּפ יול ןיא טנייה

 רעטציא טָא זיא .ןרָאװעג טגעזעצ ךעבענ זיא ןוא געז ַא סקינשַאטַאּפ

 .ךיז ןהנעטסיוא ,שטנעמ רעד ,רע טמוּק
 יד ןיא ןכָארבראפ ּפָאק םעד ,לוטש םעד ןיא .רעווש טציז יול 'ה; = }

 !ןרעה וצ סָאװ ןעוועג טשינ זיא סע א :טהנעט שטנעמ רעד ןוא ,טנעה

 רעטנורַא טלאפ'מ זַא ,ךיז טייטשרַאפ ;ןָאטעג יו םיא טָאה'ס

 / .ייװ טוט ,געז ַא רעטנוא
 .ַאכ ,ַאכ ,ַאכ

 יד ,בוטש רערעטצניפ רעד ןיא קינשַאטַאּפ יול 'ר ױזַא טציז סע

 -נוט ןצנַאג םעד רעביא ךעלזעלנ עקידנניובנגער טימ טלקניפ ערטסויל

 .רעמיצ ןלעק

 !טייקיטכיל יד ביל טשינ טָאה קינשַאטַאּפ יול 'ר

 ,ןכלהמ עגנַאל ,עטיירב ןכַאילש ךיז ןענעפע רעטצניפ דעד ןיא
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 קאבלוק השמ

 -רַאפ ַא רעדורב ןטלַא ןַא ,ןשטנעמ ןעמ טנגענַאב ,געוו וצ געוו ןופ טייג

 -עצ זיא סָאװ ,ןשטנעמ ַא רעדָא ,יקסוועלבורוו ןַאּפ םעד רעדָא ,םענעסעג

 .ןרָאוװעג טגעז

 עקיכָאמ יירד ןײירַא ןעמוק סע ןוא ,ךעלעמַאּפ ריט יד ךיז טנפע'ס

 .טנעה יד ןיא סנקעטש יד ,סעציילּפ יד ףיוא סעברָאט יד ןדיי

 רע ,ןעמונרַאפ זיא יול ןוא ,ריט רעד ייב ןדיי יד ןייטש ןביילב סע

 רעד ןופ ,םיחרוא יירד יד ,ייז טעז ןעמ סָאװ םיוק .טשינ ייז טקרעַמַאב

 .סױוֵרַא טייקרעטצניפ

 ..טהנעט ןוא ,ענייז םינינע יד הוכמ טכַארט ,יול 'ר ,ױזַא רע טציז

 טקוק רע ןוא ,ָאד זיא רעצימע ,ךיז טכאד ,ּפַאכ ַא ךיז רע טוט גנילצולּפ

 ;ריט העה וצ רעֶּק א ךיז טוט ;םוהַא;ךיז

 ?ָאד ריא טפרַאד סָאװ ?ָאד זיא רעוו ---

 ךָאנרעד ,טשינ ןרעפטנע ,סענעוורעב יו םוטש ןדיי יד ןעויטש סע

 :ייז ןופ רערעטלע רעד טייהרעליטש סױרַא ףיז טּפַאכ

 .טשינרָאג --

 ,ףיוא טייטש רע סָאו םיוק ,לוטש םענופ ףיוא טייטש יול 'ר ןוא

 -צניפ רעד ןיא רעפיט ןייא ךיז טקוק ,םענייז ךיוב ןרעווש םעד תמחמ

 :טגערפ ןוא שינרעט

 ?סָאװ ,טשינ רעה ךיא --

 :רערעכעה ?סיב א טרעפטנע הרוא .ררערעטלע רעד

 .ןײרַא ףרַאד ןעמ ,רימ ןרעלק ,ייברַאפ ןעגנַאגעג ---

 ןופ טיור ןיוש טרעוו יול 'ר תעב ןוא ,סעכ ןופ טיור טרעוו .יוק 'ה

 ןיא ךעלטנעה עשרעבייוו עכייוו יד ףיונוצ םיא ייב ךיז ןעמעשטש ,סעכ

 ןיירַא טרַאּפש "ףוא ןדיי יד ףיוא ףױרַא ייג ַא לָאמַאטימ טוט רע ,ןטסיופ

 .ןיירַא רעמינּפ יד ןיא ייז וצ ּפָאק םעד

 ?טשינ יצ ,רעטרעוו ןדייר רימ טעוו ריא ---

 ןָא ,םוטש ןצנאנניא ןדיי יד ןיוש ןביילב יירשעג םעד טָא ןופ ןוא

 'י : יי/ ,ןושל

 רעד ןיא .בוטש רעטייוצ רעד ןופ עכיילב א ןירַא טפיוק עלהאל

 ,טנאוו רעד אב ןטלאטשעג יד רעדנַאנופ םיוק יז טביילק ,קידנעייטש ריט !

 א ןיא ןיירַא יז טכירק זדלַאה םּורַא ךעלעטנעה עסייוו טימ ױזַא טָא ןוא
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 רעד ןיא יז טייטש ענעקַָארשענרעביא ןַא ןוא ,רעמיצ םענופ .עלעקניוו

 .טקוק ןוא רעטצניפ

 :טרעפטנעעג ףוס-לכ-ףוס רעבָא טָאה הרוא רערעטלע רעד

 ןייק וצרעד אטשינ זיא סע יוק 'ה ,רעטרעוו יד ןענייז סָאװ וצ - -

 .רעטרעוו

 :טיירש ןוא בוטש העד רעביא טפיױל יו 'ר .טיירש יט 'ר

 ןיא ןעמעוו ראפ ,טשינ רעה ךיא ,טלאוועג ,טשינ רעה יא

 ?רעטרעוו ןייק ָאטשינ

 ;רעטצניפ ןוא ?יטש םיא וצ טגָאז חרוא רערעטלע רעד

 ראפ ,יול 'ר ,רעיורט םעד רַאפ רעטרעוו ןייֵק ָאטשינ זיא סע --

 ..םכיזענ ןכיולב ןננאל םעד וצ ,ם'י א וצ טיצ סאוו תעהוט שי

 :טשינ טייטשראפ יול 'ר רעבָא -

 ?טכיזעג סנעמעוו ?אה ?טכיזעג רעסָאו --

 ,העד רעד טימ ךיז טגָאלש רע ,ןגָאז טשינ ליוװ חרוא רערעטלע רעד

 ןוא םיא ףיױױא טקוק ןיול 'ר וצ רעבירַא ךיז רע טנייב ךעלעמַאּפ ןוא

 :ליטש ךעליירג סױרַא טדערי

 וכי וע נ ספק יש סט טי עמ =

 -עג טינש ןפראש ַא םיא ןיא טָאה סעּפע ,טפעלּפעג יול 'ר טביילב

 -עג ןוא ןייטש עלייוו ַא ןבילבענ רע זיא ,ןיירא ףיט ,בייל ןרעביא ןָאט

 טשינרָאג טָאה רע קילדעוו ,טקוקעג ,ןײרַא םינּפ ןיא חרוא םעד טקוק

 ו .ןענַאטשרַאפ
 טּפאכענמורַא .,טעוװעריקענּפָא םיא ןופ ךיז רע טָאה זייווכעלסיב ןוא

 ,ליומ .ןיא יז ןסיברַאפ ,ענייז .דרָאב עניורבקעג עצרוק יד טנאה רעד טימ

 .בוטש רעסיורג רעד רעביא ןײגמורַא ןעמונעג ןוא
 .ריט רעד ייב עטרעקיוהעגפיונוצ ןענַאטשעג ןענייז ןדיי יד ןוא

 םקינשַאטַאּפ יול ןופ ּפַאלק רעכייו רעד טרעהעג רָאנ ךיז טָאה סע

 .ןליד יד רעביא לפָאטנַאּפ

 ןבילבעג ,טירט עטיירב טימ קירוצ ןוא ןיה ןעגנַאנעגמורַא רע זיא

 רעזנורב ַא ןעננאנעגקעווא רעדיוו ךָאנרעד ,בוטש ןטימניא ער א .ןייטש

 -עננָא ,ןדיי יד וצ טרַאה טקוקעגמוא ךיז טָאה לָאמאטימ ,רעקילייא ןוא

 ;לברַא ןרַאפ הרוא ןרעטלע םעד ןעמונ
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 !טמוק --

 יד .ןירַא בוטש רעטייוצ רעד ןיא טריפעגניירַא ייז טָאה רע ןוא

 רענעּפָא רעד וצ ןגיובענוצ ךיז טָאה עלהאל .ןפָא ןייטש ןבילבעג זיא ריט

 .בוטש לקניוו א ןיא ןדיי יד ּפֶא טריפ רע יװ ,ןעזעג ןוא טקוקעגניײרַא ,ריט

 ,סָאלש ַא ףיוא טנפע יול יו ,טרעהעג ךיז טָאה טייקלקנוט רעד ןיא

 ַא םע טָאה ,ןדיי יד רַאפ קנַארש םענופ ריט יד טנפעענ רע טָאה סָאד

 ,פרעייפ רעפיט ַא יו ,טנערבעג ,דלָאנ לפייה ַא קידנעלקניפ ןָאטעג קנַאלב

 .דימת רנ ַא יװ ,קנַארש םעד ןופ שינעפיט רעד ןיא טעילטעג

 ףיוא ןזיװעגנָא ױזַא טסיירד ,טכיילגעגסיוא ךיז טָאה יול 'ר ןוא

 7 ;טנאה רעד טימ םעד

 ו !חישמ זיא טָא --

 ַא ןוא רענעסקַאװרַאפ ַא ,דיי רעצראווש א ,םיחרוא יד ןופ רענייא

 -ענּפָא םיא וצ רערעטלע רעד ךיז טָאה'ס .ןָאטעג עווער ַא טָאה ,רעזייב

 .טייהרעליטש ןָאטעג גָאז ַא סעּפע ןוא טרעק

 ,רעקירעדינ ַא ןענַאטשעג ,ןוחצנ םעד טימ ןעוועג לופ זיא יול רעבָא

 טלטניפעג ןוא ןטייז יד ןיא טנעה יד ,סיוארָאפ ךיוב ןסיורג םעד טימ

 : .ןגיוא יד טימ

 זא ,טניימעג טָאה רע ןוא ,ןלָאװקעג דייוועגניא יד םיא ןיא ןבָאה'ס

 רעבָא ,רעדנַאנַאטימ ןעמעלַא טימ וָס ַא טכַאמעג ןיוש רע טָאה סָאד

 :טגָאזעג םיא וצ טָאה חרוא רערעטלע רעד

 !םונהיג םענופ רעייפ סָאד זיא דלֶאג ,דניז זיא דלָאג ,יול 'ר --

 ?דלָאנ זיא סָאװ ---

 ;ןּפיל יד ףיוא םיוש ַא טימ ןָאטעג זָאל ַא ייז ףיוא ךיז טָאה רע ןוא

 !?ענעשעק ןיא ןשָארג ַא טַאהעג לָאמא טָאה ריא !רערָאנש --

 !רעקלעמ-םיכאלמ

 !רעּפעלש --

 !סעבַאשז --

 ?ריא טליו הבדנ ַא -- !?דניז זיא דלָאג ---

 .קנַארש םענופ ריט יד טקאהעגוצ ךינ ףיוא טָאה רע ןוא

 !רימ ייב תובדנ ןייק ָאטשינ --

 -ַאל עניורב יד ןביוהעגפיוא טָאה ,עּפיצ-ןב רעב ,חרוא רעזייב רעד
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 .לדיי ןבָארג ,ןצרוק םעד היוא ןזָאלּפָארַא ױזַא טלָאװעגנ יז טָאה רע .עּפ

 טלַאק ןָאטענ גָאז ַא ןוא טּפפטטשענּפָא גנערטש םיא טָאה רערעטלע רעד

 ;ןיוק 'ב וצ

 !טולב טימ טּפאזעגנָא זיא דלָאג ,יול ,קנעדעג --

 -על ַא יװ רַאד ,רעטַאװעמת א ןוא רעכיוה ַא ,רעטירד רעד ןוא

 :טלמַאטשעג ןוא טנַאה רעד טימ טכַאמעג טָאה ,עקשעמ

 !ןָאטעג ייוו עקַאט טָאה םענעי ןוא --

 :ןָאטעג ּפאכ ַא םיא וצ ךיז 'טָאה יול 'ר

 ?רעניימ םכח וד ,ןָאטענ ייוו טָאה ןעמעוו ,םכח --

 !ןאטעג ייוװ טָאה געז רעד רעטנוא םעד-טָא ,םעד-טָא --

 :ןגיוא ענרעזעלג רֶאֹּפ ַא טצָאלנענסיױא טָאה יול 'ר

 ?יו ?וטסייוו ןענַאוװנופ ?געז ענעי ,א ?נעז רעפָאװ --

 ףיוא ןוא ןרָאװעג ךיילנ ,ּפָאק ןראפ טּפאכעגנָא ךיז טָאה רע ןוא

 .בוטש רעטייווצ רעד ןיא ךיז טקורעגנסױרַא ךינ

 .קנַארש םַאב ןייטש ןבילבענ ןענייז םיחרוא יד

 יז .רעטצניפ רעד ןופ ןריא ןטַאט םעד וצ ןפָאלעגסיױרַא זיא עלהאל

 :זדלַאה ןייז טנעה עדייב טימ טּפַאכעגמורַא קידנרעטיצ טָאה יז .טָאה

 !ַאּפַאּפ ,זיא סָאװ ,ַאּפַאּפ ---

 .טנייווענרעדנַאנופ ליטש ךיז טָאה יז ןוא

 ,טסווועג טשינ ,רעטרעדורעצ ַא יו ,טקוקענמורַא ךיז טָאה יול 'ר

 ןופ רעטכַאט יד טקורענּפָא רע טָאה ךעלעמַאּפ ָאד ךיז טוט סע סָאװ

 רעד ןיא ריט רענעפָא רעד ףיוא ךיז טקוקרַאפ ןוא טעכעדענּפָא ףיט ,ךיז

 .ןײרַא בוטש רעטייווצ

 ?טשינ טסייו ,עלהאל ?טריסאּפ ָאד טָאה סָאװ

 -רַאפ ,עטָאּפַאק עטנפעעצ יד ןעליּפשרַאפ ןעמונעג ןסַאלענ טָאה רע

 טָאה רע .רעכעה ןרָאװעג רע זיא לָאמאטימ ןוא ּפענק עלַא ףיוא טעיליּפש

 -רעד ,טרָא ןפיוא קיאור עלייוו ַא ןייטש ןבילבעג ןוא טכיילגענסיוא ךיז

 -וצ ןעגנַאגעגניירא זיא ,טירט עטיירב טימ ןָאטענ ןַאּפש ַא רע טָאה ךָאנ

 .ןײרַא בוטש רעטייווצ רעד ןיא קיר

 ,טקוקעגנָא םיא טלַאק ,קנַארש םייב ןענַאטשעג ןענייז םיחרוא יד
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 קיאור יז וצ טָאה רע .ןעמוקקירוצ סעוו רע זיב ,תועמשמ ,טרַאװעג ןוא

 7 :טגָאזעג ןסַאלעג ןוא

 טפרַאדעג םיא טָאה סע ?ייוו ,יתובר ,ןָאטעג ייוו םיא טָאה סע --

 , ' !טייג .ןָאט ייוו
 ,ןייג ןסייהענ ייז טָאה רע ,טרעפטנעעג טשינרָאג םיא ןבָאה ייז

 .סעכ רעד ייז ןיִא טכָאקעג טָאה סע רעבָא ,ןעגנַאגעגכָאנ םיא ייז ןענייז

 .םיחרוא יד ןזָאלעגכרוד ,טלעטשעגּפָא יול 'ר ךיז טָאה ריט רעד יי

 -שַאטַאּפ יול ,ךיא ,רעביא ןטרָאד טינ ,טגָאזעג רע טָאה ,טייג --

 !םעיַאלעשז עינ ;גָאז ,קינ

 !םעיַאלעשז עינ ,טרעה ריא

 ריצאּפש ַא רע טָאה לָאמ רָאֹּפ ַא .ריט יד טקַאהענוצ טָאה רע ןוא

 -קעװַא ךיז רע טָאּה ךָאנרעד ,ךיז טכארטראפ ,בוטש רעד רעביא ןָאטעג

 .ןעשענ ןעוועג טשינרָאנ טלָאוװס יוװ ,לוטשרעטָאפ םעניא קירוצ טצעזעג

 ןָאטעג ףור ַא רע טָאה ,רעטצנעפ םוצ םינּפ ןטימ ױזַא קידנציז ןוא

 .-עגקעװַא יז טָאה רע .םיא רעטניה ץעגרע ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןעלהאל

 :סיוש ןפיוא ךיז ייב ,רעטכָאט ענעסקאוורעד יד ,טצעז

 ?ענאיּפ רעד ףיוא טליּפשעג טסָאה --

 : .טליּפשעג --

 ?ןריצַאּפש ןטרָאנ ןיא ןעגנַאנעג --

 .ןעגנַאגעג --

 ?ןטסליוו ,עלערַאנ ,דיילק יינ ַא ןוא --

 רָאג סעּפע טרעפטנעעג םיא ,ענעגָארטעצ א ,טָאה עלהאל רעבָא

 !ךאז רעד וצ טשינ .

 !רערעסעב ַא זןיא הישמ רעייז ,ַאּפַאּפ ---

 טָאה יו 'ר .רייר ענענייא יד ראפ ןקָאושרעד ךיז טָאה יז ןוא

 םיא ןופ ךיז טָאה יז ,ןניוא יד ןיא דחּפ ַא טימ ןָאטענ קוק ַא ריא ףיוא

 .ןיירא בוטש רעטייווצ רעד ןיא ןפָאלעגניירא קילייא ןוא טקורענּפָא
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 ףָאסָאליפ רעד עלעּפמיג

 רעד ףיוא טקעמש סבא רעד תעב ,רעמוז ףוס ,עינעב ,וטסרעה

 החמש טגָאזעג טָאה סָאד .דֵרע רעד ףיוא ןבעל וצ טכעלש טשינ זיא ,טלעוו

 .עטכַאלּפ

 א ףיױא ןענאטשעג זיא רע ,טרעפטנעעג טשינ םיא טָאה עינעב 'ר

 רעטניה ןסעזעג זיא החמש 'ר .לפָאטראק טכָאקעג ןוא ןוויוא םייב לצעלק

 טקוקעגסױרַא ןוא ,ליומ ןיא עקלויל יד ,רעטצנעפ ןטכַאמרַאפ םייב םיא

 .סיױרַא געוו םעד וצ

 טָאה ןייטשלזיק רעד ,ןוז רעד ןופ טילנעגנָא ןעוועג זיא געוװ רעד

 .דמַאז םענופ טלקניפעגסיורַא
 -ייוו רעד ףיוא טקוקרַאפ ךיז טָאה ןוא עטכַאלּפ החמש ןסעזעג זיא

 רעניד ַא .געװו ןפיוא ?שטנעמ .ַא ןזיווַאב ךיז טָאהס תמחמ ,שינעט

 רעד ןיא עלעקעטש ַא טימ שינעטייו רעד ןיא ןעגנַאנעג ןוא ?שטנעמ

 .טנַאה

 ;גָאז ַא החמש 'ר טוט

 .געוו ןפיוא טייג שטנעמ ַא ,ךיז טכַאד --

 טכַאקעג טָאה רע לייוו ,טרעפטנעענ טשינ םיא טָאה עינעב 'ר רעבָא

 .לפָאטרַאק יד

 טָאה'ס .טקוקעגסױרַא ןוא לרעטצנעפ ּסָאד טנפעעג טָאה החמש 'ר

 .טנַאה רעד טימ טכַאמעג עכעלשטנעמ סָאד םיא

 לצנעט א טּפאכעג ,רעיינסופ רעקיטסול ַא רעייז ןעוועג זיא קסָאד

 סָאװ ,רעדיל ענייש יד טרעהעגנ ךיז ןבָאה סנטייוורעדנופ ןוא ,קידנעייג

 .ןעגנוזעג טָאה רע

 ַא ,רעכַאמענושמ רעד ,ןעגנַאגעג סע זיא רעציוװעקסַאז עלעּפמיג

 ."ףָאזיִליפ ,
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 וע עא יביט
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 -ווזעגפיוא ?כ-םדוק רע טָאה ,לימ רעד וצ ןעמוקענוצ זיא רע תעב

 :דיל ַא ןעג

 ,ייטלוה ַא לרוחב ַא רימ ךיא ןיב

 . ןקעטש ַא רימ ךיא בָאה

 ,ייר ייר ,יירט ?ייר ייר יירט

 .ןקע ידלַא ןיא ןַאּפש'כ

 ' ,וצ עמשטערק ַא וצ ךיא םוק

 ,רעיוט ןיא ןָא ךיא ּפַאלק
 ?וטסיב רעוו :רעמשטערק רעד טגערפ

 + ."רעיינ; 8; :ךיא-רעפטנע

 ,ירפ ױזַא ,רעייגקידייל

 !רעטיישרַאפ קינהּפצוח

 ,ילילירט ,יליּלירט

 .רעטייוו רימ יינ ךיא ןוא

 "וצ םענוהב .ַא וצ ךיא..םוּק
 ,רעסַאװ טימ ןָא ךיז קנירט

 " ,יוהגנגרָאמ םעד ןיא ךיא ייטש

 .רעסַאנ ַא ןָאה ַא יו

 :ייברַאפ לרעיוּפ ַא טרָאפ

 ?עשטעווס ַאנ שטאווושט ָאשט

 :יירש ַא וט'כ ןוא טשינ ךיא סייוו

 ...עשטעמ עשטעּפ ?עשטעווס

 .םייהַא ךיז וצ ןייֵרַא טיינ ןעמ וו ,בוטש ןיא ןיירַא רע זיא ךָאנרעד

 סָאד טגיײלעגקעװַא ,?קניוו ןיא עלעקעטש סָאד טלעטשעגקעוװַא טָאה רע

 :טגָאזעג ןוא לקעּפ

 !ןדיי ,ןגרָאמ- טונ ---

 .רָאי טוג -- ןגרָאמ טוג --
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 סָאד טדניבראפ ,ענייז לפַאנק עכיוה יד ףיוא יירד ַא ךיז רע טוט

 ;רע טנערפ ?כיימש א טימ ןוא ןדלַאה ןפיוא עלעכיט עטיור

 ?ןדיי ,ןעייק וצ סָאו סעּפע ריא טָאה --

 רעבָא ,ןעייק וצ סָאװ ןבענ ןיוש םיא טעוװ ןעמ ?ןעייק וצ סָאװ --

 ?לקישטנַאמרעננוי רעד ,סניױזַא סָאד רע זיא רעװ

 טימ ךיז טמענרַאפ ,הכאלמ עקידנעטש ןייק טשינ טָאה עלעּפמינ

 :ןרעפטנע וצ סָאו ,טייטשרַאפ רע ,השקשינ רָאנ ,יירעעגקידייל

 !ףָאזָאליפ רעסיורג ַא ,ףָאזָאליפ ַא ןיב ךיא --

 ןבָאה ינק יד סָאװ ,עלעּפמינ רעטייוו טגָאז ,ןקוק טשינ לָאז ןעמ ןוא

 ךעלעקנערּפש טימ לָאמַא ןעוועג ןיא דנב ןיימ ;ןבירעגסיוא רימ ייב ךיז

 !ַאי ,טלפיירטשעג ךעלעפיירטש טימ ןוא טלקנערּפשעג

 'ר סָאװ ,דָאש ַא !ביל ךעלדיימ ךימ ןבָאה טייקנייש ןיימ רַאפ ןוא

 :ךעלדיימ ןופ םעט םעד טשינ רע טסייוו ,טלַא ןיוש זיא החמש

 ,ןגָאטרַאפ יו ןענייז ךעלדיימ עגנוי ,ךעלדיימ

 .לּפענ ַא ןיא עטקעדעגנייא

 ןנאהט ןטסורב יד ףראד ?דיימ א

 .לּפע יד םיױבלּפע ןַא יו

 יד ןבייר ןעמונענ טָאה רע ,דיל סָאד ןעמונעצ טָאה ןהחמש 'ר

 סע ,דרעפ ןפיוא ןעוועג עלעּפמיג זיא .ןרָאװעגנ טיור זיא ןוא טנעה

 :טרעדױלּפעצ ךיז טָאה רע ןוא ןוחצנ ןופ דיירפ יד טּפַאכעגנָא םיא טָאה

 .למיה ןיא ןרעטש םעיינ ַא ןענופעג בָאה ,עלעּפמינ ךיא --

 טָאה ןוא םיא וצ רעק ַא ןבענענ לָאמַאטימס ךיז טָאה עינעב 'ר

 :רענעמונַאב ַא יו ןעירשענסױרַא

 !ןרעטש ייווצ ---

 .סונילעּפמיג :ןסייה טעװ סָאװ ,םענייא רָאנ ,ןיִּקַּכ --

 ןסעזעג זיא םענייא ףיוא ,ןעירשענ עינעב 'ר טָאה ,ןרעטש ייווצ --

 .שטנעמ רעצרַאװש ַא ןטייווצ ןפיוא ןוא ,ַאזַא שטנעמ רעסייוו ַא

 .ןשטנעמ ןָא ןוא ןענופענ רע טָאה ןרעטש ןייא ,ןשטנעמ ןָא ,ןיינ --

 קעװַא רעטנרָאצרעד ַא ןזיא ןוא ,ייּפש ַא ןָאטעג טָאה עינעב 'ר

 ןיא ןוא רעייפ םייב טעקרָאּפעג ךיז רע טָאה ןטרָאד ,ןוויוא םוצ קירוצ

 :ךיז וצ לוק ןפיוא ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה םורַא עלייוו ַא
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 !רענגיל ַא ןיא רוחב רעד --

 ַא ייב טקַאּפעג ,טפעלּפוצ ךעליירג טליפעג ךיז טָאה עלעּפמיג

 -רַאפ ךיז ןעמונעג ןוא ןניוא יד ןבירעג ךיז דנַאש ןופ .טָאה רע ,ןגיל

 :ןרעפטנע

 סָאװ ,ןרעטש ַא ךָאנ וווץעגרע ָאד זיא סע זַא ,ןייז ןעק סע --

 ,רעעזנרעטש ןייק טשינ תמאב ןיב ,עלעּפמיג ,ךיא .ןעניפעג םיא ףרַאד ןעמ

 -רַאפ רימ ייב טגל ענעשעק-םיזוב ןיא ָאד ָא-טָא .ףָאזָאליפ ַא ןיב ךיא

 .עניימ עיפָאזָאליפ עצנַאנ ַא ןבירש

 ןרעו רערעלק רימ ןלעוו ,ןסייבוצ ?סיב ַא לעוו ךיא זַא ,םעדכָאנ

 יד וליפא ןרעלקרעד ןהחמש 'ר ךיא לע טלָאמעד ,ןעקנַאדעג יד

 .עיפָאזָאליפ ןיימ ןופ רעטרע עטסרעווש

 יד ןעגנולשעג ןוא שיט םייב ןסעזעג ןיוש זיא עלעּפמיג תעב ןוא

 :טגָאזעג רע טָאה ,?פָאטרַאק עסייה

 ןוא גנידצלַא ,טלעו רעד ףיוא שטנעמ ןייק ָאטשינ זיא סע --

 רעד זיא סָאד ןוא ,ָאטשינ זיא שטנעמ ןייק רעבָא ,ָאד ןיא גנידרערעי

 .רעױהנעּפָאש םיא טפור ןעמ סָאװ ,םענייא ןשווצ ןוא רימ ןשיווצ קוליח

 .רמוח םעד ןופ םולח ַא זיא שטנעמ רעד

 טוט ,ריּפַאּפ ?קעּפ ַא סױרַא רע טּפַאכ ענעשעק-םיזוב רעד ןופ ןוא

 עניילק טימ ןבירשַאב ,עלעטעצ ַא ןהחמש טגנַאלרעד ןוא רעטעלב  ַא

 :ךעלעיתוא

 .טנעייל ,טַאנ --

 -עבלַאז טצעזעגקעוַא ךיז ןעמ טָאה ,ןעגנַאגעגוצ ךיוא זיא עינעב 'ר

 .ןעווערָאה ןעמונעג ןוא רעטצנעפ םייב טייווצ



 ע לע םװ 3 סבא ד

 טָאה סָאװ ,רוטַאנ רעד ןגעקטנַא טציא ןיא ?לכש רעד ,ָא

 .טשינ לכש ןייק

 ןופ טָאה שטנעמ רעד סָאװ ,הנשה יד ןזיא ןיילק יוװ ,טעז

 .טשינ הגשה ןייק רָאנ טָאה סָאװ ,גרַאב םעד ןנעקטנַא ,ךיז

 !לכש םעד ןופ ּפִא ךיז גָאז ,שטנעמ

 רַאפ רענעש ןיא םי רעד לייו ,טָאנ ןרעטסעל ףרַאד ןעמ

 1 .טָאג

 ןרענעשרַאפ וצ ידכ ,טרעלקעגסיוא ןעמ טָאה טָאנ ,טעז

 .טסואימרַאפ םיא ןיא ךיז ןעמ טָאה טימרעד רעבָא ,רוטַאנ יד

 זיא סָאװ ,הטש רעד לייו ,חטש ןייד רָאנ םענרַאפ ,ַא !

 .ריד רַאפ רעכעלרעדנווו ןוא רעקרַאטש זיא ,ריד ןופ ןסיורד

 -רעד ,המשנ רעד ןופ סיורא טיינ סָאװ ,רעייפ סָאד טשינ :

 ןעמ תעב טלעוו יד טנעקרעד ףונ םעד רעיינ ,טלעוו יד טנעק

 .ןייא םיא טלַאה

 ןטצעל םעד ןעניפעגסיוא ןעמ ןָאק ,טשינ טכַארט ןעמ תעב

 .תמא

 יינ ךיא יװ .,ריסיךרו ןיטכרוא יוזא הראד טקעװ יד

 ,טקעוו יד ךרוד רנוחא

 ַא ןיב ךיא זַא ,ןסיו טשינ ,טסייה הגשה עקיטכיר יד ,ָא

 ' .גישמ

 .ןאוובייק ר"ה

 'עטכַאלּפ החמש 'ר רעבָא ,האנה םיא טוט סע ,טכַאל עלעּפמיג ןוא

 -רַאפ טשינ ,תועמשמ ,ןבָאה ייז לייו ,טשינ ןכַאל עלעינעב 'ר ןוא

81 



 קַאבלוק השמ

 .ךיז ןצעז םייב ןטלַאהעגנ ןיוש טָאה ןוז יד

 עלעּפמינ תעב ןוא ,לקנוט ןוא סייה ןרָאװעג זיא בוטש רעד ןיא

 יו ,ןעזעגסיוא רע טָאה ,עלעטעצ םעיינ ַא טימ ןעגנַאנענוצ ייז וצ זיא

 ךעלעדנייצ עצרַאװש ענייז תעב ןוא ,עלעקעטש רעלָאמש רעגנַאל ַא

 ךָאנ ןעזענסיוא רע טָאה ,ןגינעגרַאפ ןופ טערישטשענסיוא ךיז ןבָאה

 .דנַאלסור ןיא זיוצנַארפ א יוװ ןוא ,רערַאד

 .טנעייל ,טַאנ --

 .ןענעייל טשינ רעמ ןיוש ןליוו ייז

 רעד .םולה ַא ןענייז עלַא רימ זַא ,םעד ןגעו ךיז טדער ָאד --

 רעבָא ייז ןליו !?ָאטשינ ןפוא םושב ןענייז רימ זַא ,בייחמ זיא לכׂש

 .ןענעייל טשינ רעמ ןיוש

 ןעמ יוװ יוזא ,המח אלמ ,זייב ייז רַאפ קעװַא ךיז רע טלעטש

 ,ךיוה ןָא טבייה ןוא ,םלוע ןסיורג א רעייז רַאפ קעװַא ךיז טלעטש

 :שטייט ַא יו ױזַא ךַארּפש רענייש ַא ףיוא לוק ןפיוא

 !ןרעה עניימ ---

 טנעה יד ,ןרעהעג ענעפָא טימ ןציז רערעהוצ יד ,ליטש טרעוו סע

 .ינק יד ףיוא ןזָאלענּפָארַא

 טָאה ריא .גארטרָאפ ןיימ וצ קיאור ךיז ןטלַאהרַאפ טעב ךיא ---

 -רַאּפ-טשינ םעד ןופ םעטסיס יד ךייא ןרעלקרעד טרעדָאפענפיוא ךימ

 ...ןעקנעד ןקיטפינ

 טָאה עינעב ?ר זַא ,ױזַא רעדנַאנופ ךיז רֶע טכַאל גנולצולּפ ןוא

 :רעטייו טדער רע רָאנ ,ןעלכיימש ןביוהעגנָא ןיוש

 טימ רעטנוא ןעייגנ ,טפנונרַאפ ףופ ּפָא ךיז ןנָאז רימ תעשב --

 יד ,טייצ ןוא םיור :ןעקנעד ןקיטפנינרַאפ ןופ סעירָאגעטַאק יד םעד

 ןליו רימ תעב ,טלָאמעד טשרע טמוק טלעוו רעד ןופ שינעטנעקרעד

 טייקליפ ןופ גנוסַאפפיוא רעלענָאיצידַארט רעד ןפרַאוװרעטנוא טשינ ךיז

 זיא ץלַא ,טייקליפ ןייק גישמ טשינ זיא רעּפרעק רעד ,ןכַאזלצנייא ןוא

 .ךעלרעדנערַאפמוא ןוא ,ןטייבוצרעביא טשינ ,ס נ יי א םיא רַאּפ

 !קילבנגיוא ןייא רָאנ ,ןרעה עניימ

 טרעוו רעּפרעק רעד תעב ,טנעמָאס רעד זיא שינעטנעקרעד יד

 -= טייקרעל ןייק ָאטשינ זןיא טלעוו רעד ןוא םיא ןשיווצ זַא ,טסוווַאב

 ס2



 םירפא ןב חישמ

 תעשב .אפונ טלעוו יד יו ױזַא ,טקעיבוס ַא ןָא טקעיבָא רעד זיא רע

 -- .ןענעקרעד וצ ףיוא רע טרעה ,טקעיבוס רעד טרעוװו שטנעמ רעד

 לייו טשינ ,רעטכעלעג א טימ ןביוהענפיוא ףיז טָאה החמש 'ר

 רימש ַא ױזַא טָאה רע ,ױזַא םתס רָאנ ,ןרָאװעג ןלעפעג םיא זיא סע

 :םינּפ ןרעביא טנַאה רעד טימ ןעלּפמינ ןָאטענ

 !ףָאזָאליפ

 ךיז ןבָאה סע ,טלסיײרטענּפָא רָאנ ךיז טָאה ,עלעּפמיג ,רע רעבָא

 -מורַא ,יילפ יו ,ןעגנורּפשעג ,חומ ןופ ןעקנַאדעג יד טרַאּפשעג םיא ייב

 ןייא ןיא ןעמענפיונוצ טלָאװעג ייז טָאה רע ,ןטייז עלַא ןיא ןפָאלעג

 .ןיירא לםטניב

 טייטשרַאפ ריא ;קיאור ךיז ןטלַאהרַאפ טעב ךיא ,ןרעה עניימ --

 ןיא ןָאטראפ טנעז ריא תעשב ,רעטציא ,עניימ טניירּפ' ,טשינ ךייכ

 טכַאנייב ןייטשרַאפ ךימ טעוו ריא רעבָא ,טעברַא ּפָאק .רעייא ןוא ,ןבעל

 -נפָאלש רעדָא .טייהרעטיױט ןיײטשרַאפ ךימ טעוו ריא ,ףָאלש ןיא

 .טייהרעקיד

 -ענייא ריא ןופ טקעיבוס רעד ןיא ןיילַא טלעוו יד ,עניימ טניירפ

 יו ױזַא ןוא ,ןכַאזלצנייא ,ןוא טייקליפ סיוארָאפ טצעז םיור ,טקעיבָא םענ

 רעקיטכיר רעד טיול רעבירעד זיא ,טייקליפ גישמ טשינ זיא רעּפרעק רעד

 -כעלמיור עטריהַארטסּבא ןיא טייצ .ָאטשינ םיור ןייק שינעטנעקרעד

 -ליפ ןייק ָאטשינ זיא סע לייוו .ָאטשינ ןיא גנוגעווַאב ,ןרעה עניימ ,טייק

 זיא ,גנוגעװַאב ןייק ָאטשינ ןיא סע בוא .ןכַאזלצנייא ןייק ןוא טייק

 -אב ןָא טייצ ןלעטשרָאפ טשינ ךיז ןענעק רימ לייוו ,טייצ ןייק אטשינ

 רעד רָאנ ,אד יא טלעװ יד ,ןעמַאד ןוא ןרעה עניימ ,ָאקא .גנונעוו

 !ַארוה !ַאטשינ זיא שטנעמ

 יד ןיא טנעה יד טימ ייז רַאפ טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה עלעּפמיג

 רענייא טקוקעג גנַאל ןבָאה יירד עֶלַא ןוא ,ןזָאלבעגנָא ןוא טסנרע ,ןטייז

 ךיז ןבָאה ייז ןיב ,טקוקעג ןוא טקוקעג ,רענעה יד יוװ ,ערעדנַא יד ףיוא

 .טכאלעגרעדנַאנופ

 טבכייקעג ,שיט ןרעטנוא ןכַאל ןופ ןלַאפענרעטנורַא זיא החמש 'ר

 עלעּפמיג ןוא ,ןגיױא יד ןיא ןרערט טימ ,טכעדענּפָא ,שינעקיטש ןופ

 -כַאּפ יד ןיא טלציקעג םיא טָאה רע ,טקורעגרעטנורַא םיא וצ ךיז טָאה

 שז
 ּכ
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 קַאבלוק השמ

 טָאה שיט ןרעטנוא ןופ ןוא ןטלַאהעגסיױא םיא טָאה רענעי ,סעװ

 :ןגנירשעג םיא וצ רע

 !וד ,ייטלוה ,וד ---

 .טלכיימשעג ךיוא טָאה עינעב 'ר

 ףיוא ןעינעב 'ר ייב ןניוצעגסיױא ןנעלענ ייז ןענייז טכַאנייב ןוא

 .ןפָאלשעג ןוא קנעב עטיירב יד

 טנעה יד ,ףױרַא םינּפ ןטימ ץלעּפ ןיא ןנעלעג זיא עטכַאלּפ החמש

 ןסישסױרַא רע טנעלפ לָאמַאטימ רָאנ ,טעּפָארכעג ןוא ,ּפָאק ןרעטנוא

 .טלקיײקעגסױרַא ךיז טלָאװ רענוד רערעטיש א יו ,רעטכעלעג ַא טימ

 יד רעטנוא טעב ןיא ךיז ייב טעילוטעגפיונוצ ךיז טָאה עינעב 'ר

 -יטש טעּפילכעג ןוא ,טנַאװו רעד וצ טרעקענּפָא םינּפ ןטימ ,סעטַאמש

 טלַאה ןעמ זַא ,ןעיירש ןבייהנֶא לָאמַאטימ טנעלפ רע רעבָא ,טייהרעל

 .קיאור ןגעלענ ןיא עלעּפמינ ןייא רָאנ ,ןליוק ןיא םיא

 םעד רעטנוא ןופ טצרַאטשעגסױרַא ןבָאה ענייז סעקלָאּפ ערַאד יד

 -רַאפ א רעגעלעג ןופ ןביוהעגפיוא טייהרעליטש ךיז טָאה רע ,קעדוצ

 .רענעפָאלש

 ,קנַאב רעד ףיוא ףױרַא זיא רע ,רעיינהנבל ַא ןעוועג זיא עלעּפמיג

 עכייו טימ ,ליטש ,סיוארָאפ טנעה עכיילב עטקערטשעגסיוא טימ

 .רערעדנַא רעד ףיוא קנַאב ןייא ןופ ןעגנַאנעג רע זיא טירט

 .טנייועג קרַאטש טָאה עינעב 'ר

 ןקידרעטיצ ןצנַאג ןייז טיִמ ךיז טָאה עלעּפמיג רעקיטכיזכרוד רעד

 ףיורַא רע זיא עילָאװַאּפ ,ןייוענ ןטקיטשרַאפ םוצ טרעהענוצ לפונ

 .הנבל רעד ןופ ןטכױלַאב ןעוועג זיא סָאװ ,שיט ןפיוא

 .לקיּפמעּפ ןויב רָאנ טכיירגרעד טָאה סנייז עלעדמעה עניילק סָאה

 ןגעקטנַא ,רעסַאלב ַא ,ליומ טנפעעג-בלַאה ַא טימ ןענַאטשעג זיא רע

 טלמרומעג ןוא ,רעניה ןייק טשינ ןיא סָאװ ,שטנעמ ַא יו ,הנבל רעד

 החמש וצ עמיטש ַא ןָא טדערעג ,טייהרעליטש טעשטּפעשעג ,סעּפע

 .ןעינעב 'ר וצ ןוא עטכַאלּפ

 ,טרעהענוצ ךיז ףָאלש ןפיט ןיא סרנעלעג ערעייז ףיוא ןבָאה ייז

 -עגּפָא סרעּפרעק ענעקָארשרעד יד טימ ןוא סנייז טרָאװ סעדעי ןעמונרַאפ

 1 :טרעפטנע
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 ...הנבל יד ןוא ...ךיד ...ןעייטשרַאפ רימ ,עלעּפמיג ,ןעיײטשרַאּפ רימ

 ...רלעפ סָאד ןוא

 טימ טשימעגפיונוצ ךיז טָאה ןייווענ רעד ,טנייוועג טָאה עינעב 'ר

 -נייא ךיז ןיא ןבָאה עטכַאלּפ החמש ןוא עלעּפמיג סָאװ ,ןייש-הנבל רעד

 .טּפַאזעג

 רעד רעטניה ןופ ןעמווושעגסַױרַא זיא סָאװ ,טייקטמולחרַאפ יד ןוא

 ןבָאה ייז ןוא ןשטנעמ עקידנטַאש ערעייז ןענוּפשעגפיונוצ טָאה ,הנבל

 .ןבעל םענעטלַאהַאב } יי א טימ עֶלַא טבעלעג



 עלהמה ב סָאה

 .ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןוא לַאטש ןופ סױרַא זיא עלעיק סָאד

 קעװַא יז זיא ,ןעמונענמורַא יז טָאה המהב רעד ןופ טייקטנלע יד

 .תולג ןטכירּפָא ,טלעוו רעד רעביא ןעשזדנָאלב

 םוטעמוא ןוא ,רערעדנַא רעד ןיא טנגעג ןייא ןופ ןעגנַאגעג יז ןיא

 .רעל ןוא טסיוו זיא ןבעל סָאד זַא ,ןעזעג יז טָאה

 רעדָא ,עברעוו ַא ןופ ןטָאש ןיא ןפָאלש טגיילעג ךיז יז טָאה גָאטייב

 סאו ,ןבָארג א ןיא ץענרע טכאנייב ןוא ,לדלעוו ןווָאזָאירעב א ןיא

 .געוו םענופ טייז םייב

 .טעשזדנַאלבענמורַא טכַאנייב בור סָאד טָאה עלעיק סָאד רָאנ

 ןיא ןוא ףָאלש ןופ טּפַאכעגפיוא טכַאניײב לָאמַא ךיז טָאה עינעב 'ר

 טעה :ןעזרעד רע טָאה ,רעטצנעפ םוצ ןכָארקענוצ רע זיא רעטצניפ רעד

 ןעגנאגעג ןיא ,למיה םוצ טרַאּפשענוצ ,דרע רעד ןופ גערב םייב טייוו

 .עלהמהב סָאד

 ןוא ןניוצענסיוא ןרעיוא יד ,ןביוהעגפיוא ּפָאק םעד ,ןיילַא ,ןיילַא

 .סיפ יד ןשיוװצ טקירדעגנייא עלעקע סָאד

 ךיז טָאה סָאוו ,תוינקדצ יד ,עלעיק סָאד ,ןעגנַאגעג סע ןיא ױזַא

 .טלעוו רעד ןופ רעמָאי םוצ טרעהעגוצ

 .טרעטיצענפיוא לָאמַאטימ יז טָאה טכַאנ-הנבל א ןיא לָאמַא ןוא

 ןעזרעד טָאה יז ןוא ,ןניוא עריא ןופ ןעלּפעל יד טנפעעגפיוא ךיז ןבָאה סע

 !תוהמא עריא ,יק ערַאד ןביז ךייט ַא ןופ גערב םייב דנַאל ןטייוו ַא ןיא

 ןוא ענעזָאלבעגנָא ,הנבל רעד ןופ ןטכיױלַאב ןענַאטשעג ןענייז ייז

 ערעייז ךרוד טנָאיענ טָאה דרע רעד ןופ חוכ רעד ןוא ,עטערָאמשענּפָא

 .שינרעטסניפ רעקידמערוטש רעסייה ַא טימ רענייב
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 ןוא ,רעצלעה יו ,טצרַאטשענסױרַא ןבָאה רענייב עסיורג ערעייז

 .טלעוו עצנַאנ יד ןעמונעגמורַא ןבָאה ןניוא עשהמהב עטרעווילגרַאפ יד

 ןענייז ייז ,דרע רעקידננייוש רעד ךָאנ ןעקנעב תומהב יד ךיוא תמחמ

 ןטלישרַאפ ,תומהב יד ,ייז ךיוא ןוא ,קיאור ןעייטש סָאװ ,גרעב יד אנקמ

 .ןריובעג רעייז ןופ נָאט םעד

 טכַאנ רעד ןטימניא ןוא סיפ עריא ןכַארבעגפיונוצ טָאה עלעיק סָאד

 יז טָאה ןעמ סָאװרַאפ ,ןגָאלק ןוא ןעווער טגיילעגקעװַא ךיז יז טָאה

 ...ןפַאשַאב
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 היליל

 ,רעגעלעג ןייז ףיוא בוטש ןיא ןגעלעג עינעב 'ר זיא טכַאניײב ןוא

 -ַאב םיא טָאה סייווש ַא ,טמעטעענ םיוק טָאה רע .בורג ןפיט ַא ןיא יו

 טלטַאּפעצ ,ןגעלעג רע זיא סעטַאמש עטליופעצ יד ןשיווצ ןוא ,ןגָאלש

 .הלבנ א יװ ןניוצענסיוא ןוא

 ךיז טלָאװעג ,רעטסניפ רעד ןיא טנעה יד טקערטשעגסיוא טָאה רע

 -עג םיא ןופ טָאה סע ןוא ,ןלַאפוצרעטנורַא טשינ ידכ ,ןּפַאכנָא סעּפע ןָא

 .ליומ ןייז ןופ ןענורעג טָאה ץכעייּפש יד ,טרעוװַא

 .טרעווַאעג טָאה ,רודה-קידצ רעד ,עינעב 'ר

 ןוא ,שינרעטסניפ רעד ןופ טנעה ענייז טלקיװעגסױרַא טָאה רע

 טָאה רע רעבָא ,טנעה יד טקערטשעג רע טָאה שינרעטסניפ רעד ןיא

 .ןגיוצעגקירוצ ךיגנ ףיוא ייז

 רענעלעג םעד ןבעל טּפַאטעגנָא ןצעמע ,ךיז טכַאד ,טָאה עינעב 'ר

 .םענייז

 ויא תמאב .ןיירַא בוטש רעד ןיא ףיט טקוקעננייא ךיז טָאה רע

 א ,עכיוה ַא ,טלַאטשעג עפייטש א םיא ןופ טייו טשינ ןענַאטשעג

 .טלַאטשעג עמערַאװ

 .קערש ןופ טצעזעגרעדינַא ךיז טָאה עינעב 'ר

 ךיז ןבָאה סע תמחמ ,רעמיצנעיורפ ַא ,קיטנָאק ,ןעוועג זיא סָאד

 ןצרַאװוש םעד רעטנוא ןופ ןטסורב יד ןוא ןטפיה עריא טלייטעגסיוא

 .ךוט ןפייטש

 :ןָאטעג גערפ ַא טייהרעליטש ריא טָאה רע

 ?ָאד ר"ֹא טּפרַאד סָאװ --|
 יז ןיא ,טלייאעג טשינ ,עילָאװַאּפ .טרעפטנעעג טשינ םיא טָאה יז
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 -עגסוא ךיז יז טָאה ןטרָאד ,ריט רעד וצ זיב םיא ןופ ןעגנַאנעגקעװַא

 .ןייטש ױזַא ןבילבעג זיא ןוא רעגעלעג ןייז וצ םינּפ ןטימ טעווערעק

 רערעטיש א יו ,ןייש עלעג ַא ןטָאשעגסױא ליטש ךיז טָאה'ס

 .בוטש רעד רעביא ביוטש

 .ןפורעג ךימ וטסָאה לָאמַא ,טגנָאזעג יז טָאה ,עינעב --

 ןוא טרעפעלשרַאפ טָאה רע ,סייה ,טילנעגנָא ןעוועג זיא לוק רעד

 .ךיז וצ רעּפרעק םעד ןגיוצעג

 ?ךיא --

 .לגניי ןיילק ַא ןעוועג ךָאנ טסיב ֹוד תעב ,לָאמַא ,ָאי --

 :דרָאב עטַאװענעטלָאק ןייז טקורעגסױרַא טָאה עינעב 'ר

 ?לגניי ןיילק ַא לָאמַא ןעווענ ןיב ךיא ?ךיא --

 לימ רעד רעטניה טײרדעגמורַא ךיז טסָאה וד ,עינעב ,ָאי ,ָאי --

 -ָאנעגנָא ןסיורג א טאהעג טסָאה וד ,עשַאּפ רעד ףיוא תומהב יד ייב

 טגעלפ סקָא ןַא תעב ,טסקנערעג .ןניוא ענרעבלעק רָאּפ ַא ןוא ךיוב םענעס

 ןופ טנייוועג טסָאה ,טנעה יד ןכָארבעג וטסָאה ,וק ַא וצ ןטסולגראפ .ךיז

 םוצ ךָאנ טסָאה וד ןרָאי ?פיוו ,טלייצעג רעגניפ יד ףיוא ןֹוא קיטייװ

 .ןבָאה הנותח

 רע רעבָא ,ןענַאמרעד קירוצ ןביוהעננָא עקַאט ךיז טָאה עינעב 'ר

 .ןרעפטנע טלָאװעג טשינ ריא טָאה

 ךיא םוק רעדניק עניילק וצ ...ןפורעג ךימ וטסָאה טלָאמעד ,עינעב

 -ענג וטסיב רעטציא -- עלעכיימש ַא טימ ןבעגעגוצ יז טָאה -- טשינ

 ַא ןוא ליבסנַאמ רעטנוזעג ַא ...ליבסנַאמ ַא ,שטנעמ רענלַאטס ַא ןרָאװ

 ףיוא ּפָאק ןיימ ןגײלקעװַא לי ךיא !רערעיײיט ...רענייש ַא ...רענייש

 ענייד טימ ןעמענמורַא ךימ טסלָאז וד לו ךיא ...טסורב רעגנוי ןייד

 .םעטִא ןשירפ םעד ןריּפשרעד ליוו ךיא !רערעייט ןיימ ,טנעה עסייה

 ...רעדילג ענייד ןופ
 -עג טָאה רע ,ןגױא ענרעבלעק יד טצָאלגעגסיוא טָאה עינעב .'ר

 :טלמַאטש

 .תועט ַא אמתסמ טָאה ריא ,ענעדיי --

 -- !רעקיצנייא-ןייא ןיימ :ןעירשענסיוא טרוכישראפ יז טָאה ,עז --

 ...םעניימ בייל םענירג םעד ףיוא ןייא ךיז קוק



 קַאבלוק השמ

 .רעדיילק יּד ךיז ןופ ןסײרּפָארַא ןעמונעג יז טָאה טייהרעליטש ןוא

 ,הלותב א ייב יוװ ,קידתועינצ ךָאנ ןענייז ןטפיה עניימ ,עינעב ---

 ןענייז ףייטש ...דָארנ ןוא קידוועגייב ןענייז סעכיד עניימ ןוא ,קידוועגניז

 ...ןגיוזעג טשינ רעדניק ןייק ןבָאה סָאװ ,ןטסורב עניימ ןופ ןעלצרָאוװ יד

 ...ןניוזעגנ טשינ ...ןניוזעג טשינ

 טלקניפעג ןוא טעילטעג ,טנייוועג ,טנייוועג יז טָאה הואת ןופ ןוא

 ןּפוש יד טימ יוװ ,שינלקנוט -עלעג רעד ןיא רעּפרעק ןטעקַאנ םעד טימ

 .גנַאלש ַא ןופ

 ןוא ,טבױטַאב םיא טָאה סָאװ ,לוק סָאד טרעהעג טָאה עינעב 'ר

 וה י 2 י'? .יר ;ײ ןעוטנ רע טאה טייקיטכיל רעּבלאה רעלענ רעד ןיא

 -רַאפ טנעה יד ,ןניובענסיוא לסיב ַא ,ריט רעד ייב ןענַאטשענ זיא סָאװ

 .ריט רעד ןופ ןעלדיטשייב יד ןיא טכַאפעגנייא יװ ,ּפָאק ןרעביא ןפרָאוי

 טצירקרַאפ ןוא טעב ןופ ןטנַאק יד ןָא טּפַאכעננָא ךיז טָאה רע

 ,טקיטשעג ךיז טָאה רע .ריא וצ ןגניוצעג םיא טָאה סע .רענייצ יד טימ

 -סיױרַא םיא ןופ טָאה'ס ,ןגירשעגרעדנַאנַאפ ךיז רע טָאה םיצולּפ ןִיא

 ;לוּק רעדנַא ןַא ןגירשעג

 !בוטש ןייט ןופ סױרַא ,וד ,יעה !סױרַא --

 יד ןוא סעטַאמש יִד ריא ףיוא ןפרַאװ ןעמונענ טָאה עינעב 'ר

 :רענעלעגנ ןייז ןופ סנשית

 !|5 עטררוצ ,ייוו ,ייֹוו ---

 ויא לָאמַאטימ ,דמעה ּסָאד ךיז ףייא ןסירעג ,ןגיּפשעג טָאה רע

 ןיא ךיז ןּפאלק ןעמונעג ,טלודעצ ,ןוא טעב ןופ ןעגנורּפשעגפיוא רע

 :7 .ןצרַאה ןיא ןוא ּפָאק

 ןוא טסנרע טקוקענ ,ליטש ריט רעד ייב ןענַאטשענ ןויא תיליל

 זיב ,טרַאוװעגנ םינּפא טָאה יז ,ןּפיל יד ףיוא עלעכיימש ןטסנרע ןַא טימ

 .ןקיאורַאב ךיז טעוװ עינעב 'ר

 !ופט ,וד עצינדוקסַאּפ ---

 לבייו א רַאפ םורַא טפיוק רע זַא ,טּפאכעג ךיז טָאה עינעב !ר

 ,טעב ןיא קירוצ ןפָאלעגנײרַא רע זןיא ,רעטעקַאנ ַא טעמכ ןניוא יד ןיא

 -ענוצ טימ ןוא ךיז םורַא טנַאװעגנטעב יד טּפעלשענפיונוצ ךיג היוא

 .טנַאװ רעה וצ םינּפ ןטימ ךיז טניילעגנקעװַא ןעלּפעל עטכַאכ
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 םירפא ןב חישמ

 .טצכערקעג טייהרעליטש טָאה רע

 ךעלעמַאּפ יז זיא ךָאנרעד ,קיאור עלייוו ַא ןייטש ןבילבענ זיא תיליל

 -רעליטש ױזַא םיא ןבעגענ ןוא רעגניפ-ץיּפש יד ףיוא םיא וצ ןעגננַאגעגוצ !

 .עװכַאּפ רעד רעטנוא ?ציק ןיילק ַא טייה

 רעד ןעגנַאנעגכרוד םיא זיא סע ,ןּפיל יד ןסיברַאפ טָאה עינעב 'ר

 ךיז טָאה רע .ךעלעדנייב עֶלַא ןיא ןוא רענייב עלַא ךרוד ןגינעגרַאּפ

 .ןצכערק וצ טרעהעגפיוא זייווכעלסיב טָאה רע רעבָא ,טרעקעגמוא טשינ

 וצ טלכיימשעג ,טעב .ןפיוא םיא וצ טצעזענקעװַא ךיז טָאה תיִליִל

 .עטַאיּפ ןיא ןעלציק םיא ןעמונעג ןוא םיִא

 .ןעמונַאב םיא טָאה קיטליווו רעסיורג רעד

 טאה רעבירעד ,םיא ןבעק טציז תיליל ,טסװושנ טאה עטעב

 ןגיל ןבילבענ ןזיא ןוא דרָאב ןיא ןטלַאהַאב רעטכעלענ ןפיט ןייז רק

 .ענעוורעב ַא יו ,םוטש

 רענניפ עניד עריא ןוא ,ּפָאק ןרעביא ןטעלג ןעמונעג םיא יז טָאה

 -ענסיוא טשינ רע טָאה טלָאמעד .רָאה עלטַאּפ ןייז טלזיירנעצ ןבָאה

 עלעג עבָארג יד ןוא ּפָאק םעד ןָאטעג רעק ַא ריא וצ טָאה רע ,ןטלַאה

 .םירוסי עסיז יד ןופ טערישטשעגסיוא ךיז ןבָאה ענייז רענייצ

 :קינהרבע-?עב רעטלַא ןַא יו טעכיכעג ריא וצ טָאה עינעב 'ר

 !עניימ ענעדלָאנ ,ערעייט ---

 :טנָאזעג םיא וצ טלָאמעד תיליל טָאה

 וד !רערעייט ןיימ ,עינעב ,ךימ טרוכישרַאפ םינּפ ןייש ןייד ,ָא --

 ,רימ וצ ןעלכיימש טשינ ױזַא טסּלָאז

 ,ה י ? י ? ,יז זיא סָאד זַא טּפַאכעג עינעב 'ר ךיז טָאה גנולצולּפ

 זערישטש ןוא ןכַאל-טעּפמיא רעמ טימ ןביוהעגנָא רע טָאה רעבירעד ןוא

 .ןביירטראפ .וצ ײז ידכ ,רענאצ יצ טו=

 !טעב ןופ טקורענּפָא ךיז טָאה יז ,ָאי

 !וד עקרעבײרטמורַא --

 םינותחת יד ןענייז סע ןוא ,ריא ךָאנ ןעגנורּפשעגסױרַא זיא רע

 םיא ןופ ךיז טָאה יז רעבָא ,תובהלתה ןופ ןלַאפעגרעטנורַא ענייז

 .טײרדעגסױרַא
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 קאבלוק השמ

 טסעוו ,ןקַאּפ ךיד 0 ךיא ,ןגירשעג רע טָאה ,תיליל ,ָאהֶא --

 !ןקַאּפ ךיד לע ךיא ,ןעז
 -ַאבלעג רעד רעביא ריא ךָאנ ןוטענ זָאל ַא ךיז טָאה עינעב 'ר

 ויב ,ןגירשעג ,טכײרּפעג ,טניו ַא יו ,טמערוטשעג ,בוטש רענעטכיול

 -מורַא טנַאה רעטכער רעד טימ עלעקניוו ַא ןיא ץעגרע ַא ריא טָאה רע

 .טּפַאבעג

 -נײרַא ךיז ןבָאה ,ענייז עטרעּפמולשרַאפ ןוא עניורב יד רעגניפ יד

 -נײרַא דרָאב עטַאװענעטלָאק ןייז טָאה רע ,בייל ןסייוו ריא ןיא ןבָארגעג

 ןגיובעגסיוא ?סיב ַא ךיז טָאה תיליל .ןיֹרַא םינּפ ןיא ריא וצ טקורעג

 ןוא ךיז וצ טקירדעגוצ רעקרַאטש יז טָאה רע ,וצרעטניהַא ףיוא םיא ןופ

 ;ןפיל יד ףיוא םיוש ַא טימ ןנירשעג

 !ןינהרוכה וד .הרובד

 .הרובד ןפורעג ןעמ טָאה בייוו ענעברָאטשעג ןייז ?ייוו

 -ענ ךיז טָאה ןוא ןלָאװקעג טָאה תיליל ,טרעוועג ךיז טָאה תיליל

 טיג ןוא דרָאב רעקיטָאלב רעד רַאפ ּפַאכ ַא םיא יז טוט גנולצולּפ .טרעוו

 טלאה עינעב זָא ,ענייז ןּפיל עבָארג עטנקירטרַאפ יד ןיא שוק ַאזַא םיא

 ..םעציילּפ עסייה עריא ףיוא בייה ַא םיא טוט יז ןוא ,ןלַאפמוא םייב

 ...ןירַא טעב ןיא םיא וצ קעװַא םיא טנַארט

 !טיירקענ טשינ טָאה ןָאה ןייק ןוא ...!ייוו ...!ייוו

 -ַאוצ ךיז ןבָאה סמעטָא יד ,בוטש ןיא ןרָאװעג רעטצניפ זיא סע

 רעדילג ןוא ,שינכשוה רעד ןיא טצירּפשעג ןבָאה ןעקנופ ,ןסָאנעגנעמ

 ַא טימ ןוא ,ןגיױא ענירג טימ בייל םורַא טלקיוועג ךיז ןבָאה עקישטילג

 !וינעטָאג ,העושי ןייק ָאטשינ זיא -סע ...יירעּפישז

 ,ןעמעװ טימ ,טשינ טסייו רע רעבָא ,ךיז טלננַאר עינעב 'ר ןוא

  ןּפַאכוצנָא ,רעטסניפ רעד ןיא טנעה יד סיוא טקערטש ,רעטנורַא טלַאפ

 זיא רענייק ןוא ?יטש זיא סע רעבָא ,טעב ןופ ּפָארַא טפיול רע ,ךיז

 .ָאטשינ

 .טליקרַאפ ,טרעווילגרַאּפ טרעוו ,טייטש ןרעדָא יד ןיא טולב סָאד ןוא

 .םוא םיא טאה 2 אמט ןופ ביי יד ,תיליק ענירג יד ,תיליל

 !טכַארבעג

 .בייוו עטשרע סנושארה םדא
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 ןפיוא ףױרַא טכירק ,בוטש רעד רעביא םורַא ךיז טּפעלש עַינעב 'ר

 קעװַא ךיז טצעז רע ;ןוווא םענופ קירוצ ּפָארַא טכירק ןוא ןוויוא

 רע טבייה ךָאנרעד ,טציז ,טציז ,דרע רעד ףיוא ,זיא רע יוװ ,רעטעקַאנ ַא

 רעסַאו רעמע םוצ וצ טכירק ,ּפָאק םענעזָאלענּפָארַא ןַא טימ ףיוא ךיז

 ...ױזַא רעטייוו ךיז טּפעלש ןוא טנעה יד םיא ןיא ןיירַא טקעטש ןוא

 םיא טָאה טפול עטלַאק יד ;יז טנפע ןוא ריט רעד וצ וצ טייג רע

 ןפיוא סױרַא טמוק ןוא זיוהריפ םענופ ריט יד רע טנפע .טשירפעגּפָא

 סָאד ןעמונעגמורַא טָאה ,עכעלרעבליז ַא ,טייקיולב עטלאק ַא ;קינַאג

 .םענייז רעּפרעק ןטעקַאנ םעד ןוא םינּפ

 ַא טייטש קינַאנ ןפיוא ןזַא ,טקרעמַאב טשינ תליחת טָאה רע רעבָא

 ןופ רענייא זיא סָאד -- טנַאה ןיא ןקעטש ַא טימ ןוא עברָאט א טימ דיי

 רעד ןוא -- ןעוועג ןעינעב 'ר ייב לָאמַא ןענייז סָאװ ,םיחרוא יירד יד

 :טנַאה רעד רַאפ ןָא םיא טריר חרוא

 ןענַאטשעגייב טשינ טסיב וד ,עינעבכ --

 טוט לָאמַאטימ רָאנ ,טשינ םיא טרַא סע ,טלַאק עינעב 'ר טביילב

 :טולב טימ ןסָאגעגנָא ןרעוו ןגיוא ענייז ןוא ,הרוא םוצ רעק ַא ךיז רע

 !ךייא ףיוא ןרָאי ערעטצניפ !םינלזנ ---

 .רעדנַאנופ ךיז טרעמָאי רע ןוא

 !םירזכא ?טצעזעגנָא רימ ףיוא ךיז ריא טָאה סָאוװ --

 טפיול ןוא ץלָאה טייש ַא טּפַאכ ,בוטש ןיא ןירַא ךיז טסייר רע ןוא

 .טשינ טרָאד ןיוש זיא חרוא רעד רעבָא ,קינַאנ ןפיוא קירוצ סיױרַא

 .ןעוועג

 .געוו ןטימ םיא ךָאנ ןפָאלענקעװַא זיא עינעב 'ר
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 על האל

 ןגעקטנַא ?דיימ סָאד ןוא ,רעטצנעפ םייב .ןסעזענ זיא ישעבָאב יד

 ,טייהרעליטש ריא טָאה יז .סיֹוש ןפיוא ךוב ַא טימ ,עכיילב ַא ,ריא

 :טנערפענסיוא ,רעיוא ןטלַא םעד וצ ךיז קידנניובוצ

 ?רענייש א סעּפע רע זיא --

 .הנידמ .א ןיא רענייא ןיא סָאד ,עלהאל ,טנַאילירב ַא ---

 ?ישעבָאב ,רע זיא ווו ןוא --

 רעד ןיא ןסָאלשענּפָא ,קירעברַאה ןייז ןיא ןייֵלַא טבעל רע ---

 .ָאטשינ ןיוש ןענייז ןשטנעמ יד ווו ,שינעטייוו
 ?ןיילַא רָאנ ,ןיילַא יש

 ,טערלע לטראיאר יד ןיא ןיילא םורא ןטרָאר טייה רע ,ָאי.---

 ,טלעוו ערָאנ יד ןניױצענמורַא ליק ןבָאה ןרעייפ עיולב עקיטכַאנרַאפ יד

 .םוקה ןיא רָאוו ,טניימענ ךיז טָאה'ס זַא ,ױזַא ןיד ,טרעווילגעג

 .ןהישמ ךָאנ טקנעברַאפ ךיז טָאה ,רעטכָאט סיול 'ר ,עלהאל ןוא

 ,טדערעג ריא ןופ ןבָאה םיהרוא יד סָאװ ,טכיזעג עכיילב עגנַאל סָאד

 .בוטש רעטיירב רעד ןיא ןייש א יוװ ןעמווושעגמורַא זיא

 .ןרעמיצ עקידייל יד ןופ ךרָאש םעניא טריּפשענ םיא טָאה יז

 יז טָאה ,טנעוו יד ןעמונרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןעלניּפש עסיורג יד

 םיצפה יד ןופ גנולניּפשּפָא עלעקנוט יד ןקָארשעג טָאה סע ,ןטימעגסיוא

 | ...בוטש ןיא

 .טכיזעג םענענרַאברַאפ םעד ָא-טָא טימ רע ץענרע טור רעמאט --

 גָאט ַא סָאװ טרעוו ,לרעמיצ ןביוט םעניא רעננעל טביילב יול 'ר

 .סָאוו בילוצ קידנסיו טשינ ,ןייטש טביילב ,דימת טגייווש ,רערעטצניפ

 יד ּפָארַא יז טזָאל ךיז ןענענעגנַאב םייב .סיוא םיא טדיימ עלהאל
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 רעטרעוו ןייק רָאנ טניפעג יז רָאנ ,ןנָאז סעּפע םיא ליװ עלהאל .ןגיוא

 :ןקינשַאטַאּפ יול 'ר ,ןריא רעטָאפ םעד ןגָאז ?יװ יז .טשינ

 ..םיא וצ ןיינ זומ ךיא ,רעטַאפ -

 :ןרעפטנע טלָאמעד ריא טעװ ,רעטָאפ רעד ,רע ןוא

 ףךעלדיימ ,םורפ טשינ ןענייז ךעלרעטכעט ןטייל ייב ,עלערַאנ --

 .םורפ ןייז טשינרַאג ןפראד

 ;ןנָאז רעבָא םיא טעװ יז

 ...םורפ טשינרָאנ ןיב ךיא ,ַאּפַאּפ ,ןיינ ---

 :ועיירש ןביוהנָא ןוא ןעננירּפשּפָא רע טעװ טלָאמעד

 ?וטסליו עשז-סָאװ זיא --

 2= י א .וצ ןַײג וומ ךיא 62 י א רהצ ןיימ לו ךיאפ ==

 !עלערַאנ ,ָאטשינ ךָאד זיא רע רעבָא --

 .ןייז זומ רע , ַָא ד זיא רע זַא ,סייוו ךיא ---

 ַא ריא טוט ,רעטנעענ ריא וצ רעטָאפ רעד וצ טיינ טלָאמעד ןוא

 :רָאה יד רעביא טעלג

 ןָאט ךיא לעװ סָאװ ,טלא ןיש ךָאד ןיב ךיא .עקהאק ,רעבָא -

 ?ןייִלַא

 .ןרעפטנע וצ סָאװ טשינ טָאה .יז לייוו ,טשינ טרעפטנע יז

 ..םשינ ייג ,ישהאק ,טשינ יינ --

 "ר ,טרָאװ א סױרַא טשינ ןדייר ,םוטש ייז ןציז קיטימ 'וצ רעבָא

 טקערש ,טכַארט רע סָאװ ,ןגָאזסױרַא ;זָאנ ןרעטנוא סעּפע טמורב יול

 ןוא ןסע ןטימניא רָאנ ףיוא טייטש ...רעלעט יד טפראו רע .ךיז רע

 ...ןיירַא רעמיצ ןיא ךיז וצ סעכ טימ טפיולטנַא

 טָאה סָאו ,רעטירד ַא ,רענייא טריּפשענ ךָאד ךיז טָאה שיט םייב

 .טדיישעגרעדנַאנופ ייז

 ןוא ור ןָא טכענ ןוא נעט עקידנגָאנ ןעגנַאגעגקעװַא ןענייז סע ןוא

 .ףָאלש ןָא

 רעביא דמעה ןייא ןיא םורַא טיינ עלהאל .טכַאנ עבלַאה ךָאנ זיא סע

 .ןרעמיצ יד
 ,ןעמָאנ ןייז טדערעגסױרַא ןבָאה םיחרוא יד ווו ,טרָא םעד היוא

 ..ןעניפעג ךיז רע ףרַאד טרָאד
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 םיא טרעה ןעמ .טייקלקנוט יד ליטש טקיטלעװעג ןרעמיצ יד ןיא

 ..ןענאטשעג ןענייז םיהרוא יד וװ ,טֹרֶא רעד קידייל זיא סע .טשינ

 -בלַאה ..ןײרַא רעמיצ ןטייוװצ ןיא .ריט ַא ךעלעמַאּפ טנפע יז

 ןיא ןגיובעגנײרַא ,יול 'ר ןטרָאד טייטש ,טנַאה ןיא לטכיל ַא טימ ,טעקַאנ

 ..םלייצ ,טלייצ ...קנַארש םענעפָא םעד

 ,טנייו ,טעב ןיא ךיז וצ טייהרעליטש ןירַא ךיז טּפַאּפ עלהאל

 ...םיא וצ ...םיא וצ רעטרעוו עכעלדנעטשרַאפמוא טעשטּפעש

 םעד ןעמונעג ,לטנַאמ םעד ןָאטעגנָא יז טָאה טנווָאניא לָאמַא ןוא

 טשינ ףיוא בוטש ןופ טעבנגעגסױרַא ךיז יז טָאה טייהרעליטש .םעריש

 ,.טננערעג דארו טאה ןסיורד ..ןעמוק וצ קירוצ

 ַא טימ ץירּפ א ןנער ןיא ןענַאטשעג זיא סַאנ רעד ןופ קע םייב

 ןֵא ןטלאהעג טָאה רע ןוא ,סעצײלּפ יד ףיוא- סקיב ַא ,טוה ןיא רעדעפ
 .לקירטש ַא ףיוא טנוה ןטצענעגסיוא
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 רכ אה ןיא

 רעד ייב ןגעלעג ןענייז רעציװעקסַאז עלעּפמיג ןוא החמש 'ר

 .טשינעטכידענ רעד ןיא היט טיולבעג טָאה סָאװ ,דלַאו ןיא עּפולַאכ

 טימ ענעגנַאהַאב ,ןגייווצ עקרַאטש יד ןניוצעגסיוא ןבָאה סעלדָאי יד

 .ןענורעגּפָארַא ייז ןופ טָאה טייקיאור עקיטכַאנרַאפ יד ןוא ,סבעווניּפש

 .ןיינרעטנוא םייב ןטלַאהעג טָאה ןוז יד

 ַא ,ןדיי עלעקנוט רעמייב יד ןשיוװצ טיירדעגניידַא ךיז ןבאה'ס

 .ןטָאש ןיא עטקנוטענּפָא ןוא טייקטיור רעד ןופ ענעסָאנענּפָא לסיב

 סעּפע סָאװ :ןטָארטעגניײרַא טשינ סופ ַא דלַאװו ןיא טָאה לָאמנייק

 טימ ,ןעלטיה ענעסיומש ןיא ,ןצלעּפ ןיא ןדיי ךיז ןזייוו לָאמַאטימ

 ?עטעייטרַאפ ,עטַאװעמת זייווקיצנייא ןעיינ ,טנעה יד ןיא סנקעטש

 .רעמייב יד ןשיווצ רעדנוזַאב ןעמ טעוועריקרַאפ ,ךיז ןעמ טננעגַאב

 .עלעּפמיג טגָאז ,םילבוקמ אמתסמ ---

 ןיא עטכַאלּפ החמש טיירש -- !דלַאװ ןיימ ןופ סױרַא ,יעה --

 !סױרַא -- ןיירַא שינעטכידעג רעד

 .סעטסוק יד ןיא עלייוו רעצרוק ַא ףיוא םלענ ןרעוו ןדיי יִד
 ךעבענ םיא ןופ טכַאמ ןעמ ,ןעינעב 'ר םורַא ןעמ טעברַא סָאד --

 .ןעיירדוצסיוא

 .עלעּפמינ טגנערפ ?סָאװ ,רענױזַא ךיוא זיא עינעב 'ר --

 /.רעניוזא ךיוא --
 ?קינװַאװדעמַאל ַא --

 .קינוװָאװדעמַאל ַא --

 ?סעקינווַָאװדעמַאל יד ,טלעוװ יד ןרעקרעביא ,סע טסייה ,ייז ןליוו ---

 !וד ?חרס וד ,ּפָא זָאל --
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 ןיא עלעיורטש ַא טייק ןעמ ,דרע רעד ףיוא עדייב ךיז ייז ןניל ױזַא

 .טסעומש ןעמ ןוא ךיז טלקייק ןעמ ,ליומ

 ?ןעינעב 'ר ,ןבירטרַאפ םיא סע ייז ןבָאה ווו

 -יײּפרַאפ ,ןבירטרַאפ םיא ןעמ טָאה ,עלעּפמינ ,תוחור עדְלַא וצ --

 !ייז ףיוא רָאי רעזייב ַא ,םיא ןעמ טָאה טקינ

 .המהב א ףיױא קידנטייר טכַאנייב ןעזענ םיא טָאה ?רעיוּפ ַא

 1 ?ױזַא --
 ?החמש 'ר ,הלבק ךיוא זיא סָאד --

 םורַא טמענ ,קעװַא ךיז טצעז רע ,טשינ טרעפטנע עטכַאלּפ החמש

 .ןײרַא דלַאו ןיא ױזַא םתס טקוק ןוא ינק יד

 .ןיירַא טָאטש ןיא קירוצ רעסעב יינ ,רַאנ ַא טסיב ,עלעּפמיג ,וד ---

 .טולב עטלַא ןענייז רעמייב יד ןשיווצ יד טָא ןוא ,וטסײטשרַאּפ ,רימ

 ?סָאו זיא --

 .טקניטש טולב עטלַא .סָאד זיא ---

 טציּפשעגנָא ןוא סנגיובנלע יד ףיוא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה עלעּפמינ

 .ענייז ךעלרעיוא יד

 עַלַא יד ַא-טָא ,וד ?חרס ,קידוועדייר ױזַא טשינ ןעוועג וטסלָאװ ---

 ,דלַאװ רעטלַא ןַא יװ ,ןגייווש ןוא ךָאי םעד ןגָארט רעמייב יד ןשיווצ

 .קידוועדייר וצ ,עלעּפמינ ,קידוועדייר טסיב וד רעבָא

 .החמש 'ר ,טרעטַאמרַאפ טָאה לכש רעד --

 .טכערעג ,לכש ליפוצ ---

 .רעטייוו עטכַאלּפ החמש טדער שינעגייושליטש ַא ךָאנ ןוא

 ,ןסיורג ַא טריפענ ,יבר רעשידיסח ַא לָאמַא ןעווענ ,ךיא טָא --

 -עגסיוא טשינ ןוא טלעװו רעד ןופ הרות-ירתס טגָאזעג ,שיט ןעמורפ

 .ןײרַא עּפולַאכ רעד ןיא רעהַא ןפָאלטנַא ,ןטלַאה

 ?ןטלַאהעגסױא טשינ יאמלה --

 ליפוצ ,עלעּפמינ ,ןייג וצ שיט םוצ ןעמעוו טימ ָאטשינ זיא סע --

 !לכש

 טיירש ןוא ףױא טננירּפש ,סעכ ןופ טיור טרעוו החמש 'ר ןוא

 :שינעטכידענ רעד ןיא ןדיי יד וצ ןיירא

 !סױרַא !דלַאװ ןיימ ןופ סיױרַא ,יעה --
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 :ןעלעּפמינ וצ רע טנָאז טלָאמעד ןוא

 | יי מ .ןסקַאװענמורַא סע טָאה ךימ ,דלַאו ןיימ זיא סָאד --

 ןייג ,שינעטכידעג יד ןיינכרודַא וטזומ ,רימ וצ ןעמוק וטסליוו .דלַאװ

 ייב ןפערט רימ וטסעוו ,ךעלעקשזעטס היוא ,רעמייב יד ןשיווצ ןטרָאד

 עבמעג רעד רַאפ ןָא םיא רע טמענ -- עלעּפמינ .עּפולַאכ רעד ןיא רימ

 ,עטכַאלּפ החמש ,ךיא .םערוטש ַא ןיא רימ וצ ןעמוק טשינ טסלָאז וד ---

 עלעגייפ עטיוט עדעי ןוא ,דלַאװ םעד טימ ןעמַאזוש טלָאמעד ךיז לּפַאצ

 .ןצרַאה ןיא ָאד ָא-טָא ,טסעז וד ,ָאד ָאדטָא רימ ייב עטיוט א טגיל

 ?החמש 'ר ,דיי רענשזַאוו ַא םינּפ ַא טנייז ריא ---

 טעוװ ,לרעדורפ ,רימ ךָאנ ,עטכַאלּפ החמש טיירש ?רענשזַאװ א --

 !ןענָאטעַאפ ןיא ןעמוק לָאמַא ןעמ

 :תולעּפתה סיורנ ןיא עלעּפמינ ןיירַא טלַאפ

 ?ןעוו ?ךייא ךָאנ --

 טלעװ רעד ףיױױא ןיוש טעוװ דלַאװ ןיא הרבה ידדָא-טָא ןעוו --

 !ןייז טשינ

 ?ןעמוק סע טעװ רעוו ןוא !רָאנ ױזַא --

 -רעדָאי ,ןעמוק ןלעוו ערעדנַא ,וד יוװ עקשטינולק ענױזַא טשינ --

 .עקיד

 ַא ,קינװַאװדעמַאל ַא ןעמוקעגוצ עלייוורעד ייז רעטניה זיא סע

 .רעסַאו ןטעבענ טָאה רע ,עלהאירב טערָאמענסיױא ןַא ,?דיי לציפ

 ?רעסַאװו וטספרַאד סָאוו וצ ---

 :טרעפטנעעגנ תווינע ןייז ןיא טָאה קינווָאוװדעמַאל רעד

 .ןעקנירט םוצ --

 ,לבלעווק ַא טרָאד טנָאלש סע ,סטכער ,עקשטהלּבנ ,ןיהַא ןייג ָאט ---

 .ןעמוק טשינ וטסלָאז רימ וצ רעהַא רעבָא ,טָאנ ביול ןוא ,קנירט

 םענופ שינלקנוט רעד ןיא קעװַא טייהרעקידוועגייווש זיא ?דיי סָאד

 .דלַאװ

 טניילעג ךיז טָאה יוט רעד .טעּפש קרַאטש ןעוועג ןיוש זיא סע ןוא

 טנעה יד ןיא ּפָאק םעד ,ןניוצעגסיוא ןנעלענ זיא עלעּפמיג .ןזָארג יד ףיוא

 .זָארג ןיא ןכָארקעגמורַא זיא סָאװ ,עלעבַאב ַא ףיוא טקוקעג ןוא

 ךיז טָאה רע ,עּפולַאכ רעד וצ ןבילקעגרעבירַא ךיז טָאה ההמש 'ר
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 .ןביוט יד רַאפ רענרעק ןטָאשעג ןוא לצעלק ַא ףיוא טצעזענקעוַא ןטרָאד

 טקידנעענ ןבָאה רעמייּב יד ןשיוצ ףיט ץענרע סעקינווָאװדעמַאל יד

 רעכעלטיא ,זייווקיצנייא ןטָאשעצ רעדיוו ךיז ןבָאה ייז ,החנמ ןענווַאד

 ,רוס ןייז טימ ןוא ?לטיה רעקידרעטניוו ןייז טימ

 -קעװַא ,קע ןַא ןיא ץענרע םיוב ַא ןבילקענסיוא ךיז טָאה רערעדעי

 לברַא ןַא טניילרַאפ ,ןנייווצ ענייז רעטנוא ,ןייֵלַא ךיז רַאפ ךיז טצעזענ

 ?קינװָאװהעמַאל ַא טרַאװ סָאװ ףיוא .טראװעג ןוא ?ברַא ַא ןיא

 .םיור ןופ ןרעיוט יד ייב טציז סָאו ,םעד ףיוא ,םיא ףיוא רשפא

 .גרעב עכיוה יד ףיוא עטנערבעגסיוא רעייפ ןופ ןגיל טירט ענייז

 רע זומ גָאט ןדעי רעבָא ,ןייּפ ןופ רענעריובעג רעד ,ךיז טמַאז רע

 וע כט וק ירד ע יו 0 סא ,ןעמוק

 רעטעלב יד ,שינרעטצניפ ענעקורט ַא טנערבעג טָאה דלַאו ןיא

 םירעוו-ילנ וווטשינ-ווו ןבָאה סע .רעמייב יד ןטָאשענרעביא ךייוו ןבָאה

 ןוא זָארג םעניא טעשטרַאקעגפיונוצ ןנעלעג ןיא עלעּפמינ .,ןטכיולעג

 ,ןפָאלשעג

 -יולב טימ ןוא החמש 'ר ןסעזענ זיא עּפולַאכ רעד ןופ לעווש ןפיוא

 .ןײרַא דלַאװ ןיא טצילבענ ןגיוא ענעדנוצעגנָא

 .רעמייב יד ףיױא ןעננאהעג זיא שינעביוט ערעווש ַא

 קינװָאװדעמַאל ַא ,יירשעג ַא דלַאװ ןיא ףיט טרעהרעד ךיז טָאה'ס

 רע ,ןעגנוזעג עמיטש רעקירעזייה רעטלַא ןַא טימ ,ןייוועג ַא טימ טָאה

 ךיז טָאה'ס ןוא ,שינרעטצניפ סדלַאו ןופ ךיז ןסירענ ,טגָאלקַאב טָאה

 ןטימ ץענרע ןטרָאד טניל קינווָאװדמל רעד יוװ ,לוק ןיא טלגיּפשעגּפָא

 זיא סָאװ ,טייקילייה רעטלַא רעד רַאפ ךיז טקוב ןוא דרע רעד וצ םינּפ

 ;ןרָאװעג בורח

 ,םילשורי ,םילשורי

 .ןרעיומ ענייד ףיוא רעצרעה ערעזדנוא ןעגנַאהענסיוא ןבָאה רימ

 .טיובעגסיוא ךיד רימ ןבָאה ןרערט ןופ

 ,ערעזדנוא םיפוג יד ןענייז רענייטש ענייד

 | ,םילשורי ,םילשורי

 ,םיאיבנ ןוא םיכלמ ןופ ,םינהוכ ןופ טָאטש
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 ,ודנוא רעביא םערוטש ַא יו טסרעמָאי וד

 .ןצרַאה ןטנערבעגסיוא ןופ טולב יד סױרַא טסייר ןוא

 ,ךָאי םעד עקידרענייב יד סעציילּפ יד ףיוא ןגָארט רימ

 ,ןקירב ענייד ןוא סמערוט ענייד ןופ

 :רימ ןגָאלק תוברוח ענייד ןופ ןסקופ יד טימ ןוא
 !םילשורי !םילשורי !םילשורי

 -נײרַא ףרַאש ןגיוא ענעדנוצעגנָא יולב יד טימ טָאה עטכַאלּפ החמש

 סע ,טגרעוועג ךיז טָאה עמיטש יד ,ןירַא שינרעטצניפ רעד ןיא טקוקעג

 .שינעטכידעג רעד ןיא ןטרָאד טקיטשעג טָאה

 -נייא ןַא יו ,טרָא ןופ גנורּפש ַא ןָאטעג החמש 'ר טָאה גנילצולּפ

 טקערטשעגסיוא ,ןעלסקַא עטיירב יד ןָאטעג רעק ַא טָאה רע .רענעסיבעג

 ,יירשעג ַא ןוָאלעגסױרַא ןוא ,ןטסיופ עטעמעשטשעגפיונוצ ןיא טנעה יד

 י :רעּפוק ןופ ןסָאנעגסיוא יו

 !ןעָארק ,יעה !ןעָארק --

 ךייו ,ץַאק א יו ,םיוב ַא ףיוא ןָאטענ סיר ַא ךיז טָאה רע ןוא

 ןופ ןעגנורּפשעגרעבירַא ןוא ןנייווצ יד ןָא טּפַאכעגנָא ךיז ,קידלנענ ןוא

 ..רערעדנַא רעד ףיוא ןיורק ןייא ןופ ןעננורּפשעג ,םיוב וצ םיוב

 ףטייקכיוה יד רעביא טשטילגעג ךיז רע טָאה טייקליטש רעד ןיא

 ןוא ןעלנייפ יד טקעװענ ,טכַאנ רעצנַאנ רעד ןיא ןעירשעג ,דלַאװ ןופ

 .גָאט ןופ ביֹוהְנֶא םעד רַאפ יו טמערוטשעג



 יקסװעלבורװןאּפ

 -עבעל טָאטש רעד יב ץַאלַאּפ ַא טַאהעג טָאה יקסוועלבורוו ןַאּפ
 .עוועד

 ,רעדלעפ עיולב עטייו יד ףיוא ןעזעג םיא ןעמ טָאה טכַאנרַאפ

 יד ףיוא סקיב רעד טימ ,רערענָאמ ַא ןוא רעכיוה א םורַא טייג רע יוװ

 .פקירטש ַא ףױא קסיוארָאפ םיא טפיול טנוה רעגנַאל ַא ןוא ,םעצײלּפ

 טעקנַאלבעגמורא יױזַא ךיז רע טָאה ,רערעטצניפ  ַא ,ןיילַא רענייא

 .סעקטנַאיאמ עבורח ענייז רעביא

 .ענייז ןעװענ ןיא לימ סעינעב 'ר

 ,ןקַאהסיוא םוצ ןענַאטשעג ןענייז רעדלעוו עטלַא ענייז ,רעדלעוו יד

 יד טימ ןלָאט יד ןיא ןנעלענ ןענייז ,תוברוח ,ענייז רעפרעד יד ןוא

 .עטרענייטשרַאפ ןעלגייפ יו ,רעצעלק עטעשטרַאטשעגסױרַא

 טנוה םעד טימ טרעטשינעג טכַאנייב טָאה יקסוועלבורוו ןַאּפ רעד

 ןיא טקוקעגניירַא ,ןטפעהעג יד ןיא טכוזעג ,ךעלטעטש עשידיי יד םורַא

 .טרעהעגוצ ךיז ןוא רעטצנעפ יד

 !ךעלדיימ עשידיי טַאהעג ביל טָאה רע

 ןטעֶב יד ,ןייטשלמרימ ןופ ץַאלַאּפ ַא טסיו םיא ייב טייטש סע

 -צנעפ יד רעבירַא ןזָאלענּפָארַא ןעגנַאהרָאפ ערעווש יד ,עטרירעגנָא טשינ

 ,עדלוה עטוטב יד רעביא םורא טייו ;רעטנקע רעד ,רע ןוא ,רעט

 סע רָאנ ,ץַאלַאּפ רעד טסיוו טייטש סע ...וצ ךיז טכרָאה ןוא טרעטשינ

 סע ,ענייז רעטצנעפ יד ןָא ךיז ןדניצ ,רָאי ןיא לָאמנייא ,לָאמַא טפערט

 ץַאלַאּפ רעד ןוא ,ןּפמָאלצילב ןופ ןרעייפ יד םיא רעביא סױרַא ךיז ןסייר

 -ורו ןַאּפ םעד ייב .טייקידרעּפָאה ַא טימ טכַאנ רעד ןיא ןיירַא טגנילק

 .בוט-םוי ַא זיא יקסוועלב

 : ?רע ?ליוװ סָאװ ,ָא
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 טנעעלעגנָא טראה ,טכַאנ עדעי טעמכ ,קידנעייג רעטצניפ רעד יא ?

 רַאפ ?ייה ַא ,םלועה תומוא יד ןופ רעד ,רע טכוז ,למיה ןעיולב םעד ףיוא

 .המשנ רעשייונ ןייז

 רע טָאה ,לנָאװ ןקיטכַאנייב םעד ןיא ,רעטניוו תליחת ,לָאמַא ןוא

 ,עפיצ-|ב רעב 'ר ,חרוא ןזייב םעד ןעלמיה יד ןופ נערב םיוב טננענאב

 .טלעוו רעד רעסיוא קידנענַאּפש

 ןעניײװ יד .רעיטטקעוו רעויב .םעליפכ רעד עכט ב רע-כ 'ק

 ייוצ יוו ,ןרעדנַא םעד ןגעקטנַא רענייא טרעווילגרַאפ ןייטש ןבילבעג

 .ףלעוו עיורג

 רעיינ םעד ףיוא ןָאטעג בייה ַא ךיז טָאה סיקסוועלבורוו טנוה רעד

 ןטימניא ןעגנעה ןבילבעג יױזַא ןיא רע רָאנ ,סיוארָאפ סעּפַאל יד טימ

 .טפול רעד ןיא ןניוצעגסיוא ץרַאוװש ,גנורּפש

 .האנש רעשייונ ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז טָאה עשידיי האנש ןוא
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 ..ךעלטעטש ..ךעלטעטש

 טלּקָאשעג ךיז ןבָאה ךעלטעטש יד .נעט עקידנגער ןעוועג ןענייז סע

 -מולשרַאפ יד טעדיוהעג ךיז ןבָאה סע .לזייה ףיוא זיוה קינייוװעניא ףיוא

 ףיוא ענייא ,רעכעד רעבירַא רעכעד עקיטייצרַאפ יד ,ךעלסענ עטרעּפ

 ןיהַא ךיז טניוװעג ןוא סנגער עטכידענ יד טימ טצנַאטעגוצ ,ערעדנַא ייד

 : .עטנגערענּפָא ןוא עיורנ רעהַא ןוא

 טצייהעג ךיז טָאה סע .ךעלרעמַאה יד טימ טּפַאלקעג ןבָאה רעטסוש

 .רעכעד יד ףיוא ןענַאטשעג ןענייז סרערעקנעמיוק ,דָאב יד

 -ענרעביא ךיז ןבָאה עטיל וצ טומַאשז ןופ ,טומַאשז וצ ןסייר ןופ

 ,סרעגייז עסיורג יו ,עלעטעטש וצ עלעטעטש ןעירשעגרעביא ןוא טּפַאלק

 ..ןעניילּפ יד רעביא ענעפרָאוװעצ

 סעציילּפ יד טימ טּפוטשעגרעטנוא ןבָאה סנגעוורעטנוא תולגע-ילעב

 .תואשמ טימ ענעדָאלעננָא ,ערעייז רענענעוו יד

 .םיליהת םי ַא -- רעזייה עֶלַא ןיא טגָאזעג ןעמ טָאה םיליהת

 -יירפ רעד רַאפ רעמיזעב יד טיירגענוצ טָאה יוג-דָאב רעד עליריק

 טקוקעג ,דרע רעד ףיוא טשוחימרַאפ ןסעזעג ןיא רע .דָאב רעקידקיט

 רעד טקינײּפעג םיא טָאה'ס ןוא סיפ ענייז ןופ רענניפ עבָארג יד ףיוא

 .שינעפעשאב רעד ןופ דוס

 ןעגנַאגעג זיא ,קינװַָאװדעמַאל ַא ,רעגערטרעסַאו רעד עוולעוו 'ר

 ףונ םעד טימ טעװערָאהעג ,סעציילּפ יד ףיוא טערבלסקַא םעד טימ

 רעטנוא עוולעוו 'ר ןעגנַאנעג זיא סע .טלעוו יד ןענעקרעד וצ םענייז

 -ראפ רעד טימ ןעיטָאמ 'ר ךַאד ןפיוא ןעזרעד רע טָאה ,טעדבלסקַא םעד
 עלופ יד ןזָאלעגּפָארַא טָאה עוולעו 'ר .ןעמיוק ןיא דרָאב רעטרעכיור

 :דרע רעד ףיוא סרעמע

 !?עטָאמ ַאה ,עטָאמ --
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 ןופ סעטלָאק עגנַאל עקיצנייא יד למיה םוצ ףיוא טבייה רע ןוא

 : :רענייו ?דרעבכ רעד

 !?עוולעוו ,וטסיב .סָאד ,עוולעוג --

 וצ ךַאד םענופ ךרוד ךיז ןדייר םיקידצ ענשַאּפערָאה רָאּפ יד ןוא

 רענייא קידנקוק ןוא ,טעברַא רעד ןטימניא ךיז ןטסיירט ,ּפָארַא דרע רעד

 .שרעדנַא סעּפע רָאג ןגעוו ןעקנַאדעג ייז ןטכַארט ,ןטייווצ ןפיוא

 !?עטָאמ ,ַאה ,עטָאמ --

 -הנושמ םירעיוּפ יד ףיוא ןָא ןטסעמ רענשזריק ערענַאמ ,עכיוה יד

 ןוא רעטצנעפ םייב טייטש עטשמש יד עלעטינ ,ןעלטיה עסיורג קיד

 יד ןיא סרעמַאה יד ןנָאלש סע .סעקָארָאס יד רַאפ גרַאװנסע טפרַאװ

 .םעינזוק
 -רַאפ ןעייטש רעכעטרַאפ ענרעדעל ןיא ןדימש עקידננייווש עסיורג -

 ףלאב ךיו ןלשוו ייז וא ,ךיז טכאד'ס ןוא ,םעינווק עניילק יב ןיא עטסד

 .רעכעד עקירעדינ יד ךרודא ןסײרכרװה

 .סעקינווָאװדעמַאל ,טומַאשז ןיא ןדימש עקידנגייווש ןביז

 -- ליטש טרעוװו ךעלעמַאּפ ןוא טכירענמוא ,טכירענמוא רָאנ

 .ךיז טלעטשענּפָא ןוא קַאט-קיט ,קַאט-קיט

 םוצ ?דרעב רענעביוהענפיוא רעד טימ ןייטש טביולב עוולעוו 'ר

 : ' .ךַאד

 .ריזה םעד ןופ ןעילפּפָארַא טשינ ןָאק עקָארָאס יד

 יד ךיז ןבייר ,סננעוורעטנוא תולנע-לעב יד םיוא ךיז ןכיילג סע

 -רעדנווו .ןטייז עלַא ףיוא רעליימ ענעפָא טימ טפַאנרַאפ ןקוק ןוא ןניוא

 .ליטש ךעּל

 עינעב 'ר רעדלעפ עטלּפענרַאפ יד ןופ ןיירַא טייר לטעטש ןייא ןיא

 .רענייז עלהמהב רעד ףיוא

 עקיטיוק יד ,ףונ ןטעקַאנ ןייז ןופ דנב לקיטש ַא ּפָארַא טגנעה סע

 רַאפ טנַאה ןייא טימ ןָא ךיז טלַאה רע ,דרע רעד רעביא ךיז ןּפעלש סיפ

 -- םיא ךאנ ךיו טּפעלש ערעדנַא יד ןוא עלהמהב רעד ןופ ןקור םעד

 : .םיול קיטש א

 .סנּפָארט עקיטָאלב ןיא בייל ןייז ןופ ּפָארַא טניר גער רעד



 קאבלוק השמ

 ןעוו ,טכעה ַא ייב ןניוא סיוא ןעעז ױזַא ?סעינעכ 'ר ןגיוא יד ןוא

 .רעכַאװ ןופ סױרַא םיא טיצ ןעמ

 ןפייטש םעד טימ ,זדלַאה םענעגיוצעגסיוא םעד טימ עלהמהב סָאד

 -רַאפ ןוא רעווש ,תמ ןבלַאה םעד ,םיא טּפעלש סיפ יד ןשיווצ עלעקע

 ַא רַאפ ,דניז ערעווש רַאפ ,המהב ַא רַאפ שינעמוקּפָא ןַא -- טרעטַאמ

 .ןבעל םענדיב

 ודלַאה םענעקורט םעד ןופ ריא וצ טלכרָאכ ,טלּפערּפ עינעב 'ר ןוא

 ...סױרַא

 הרושב רעד טימ ךעלטעטש יד ןטירענכרוד עינעב 'ר טָאה ױזַא

 .ןּפיל יד ףיוא

 .סעציילּפ יד ףיוא רעמע יד ץכערק ַא טימ ףיוא טבייה עלעוולעוו 'ר

 .לזייה ףיוא זיוה קינייווסיוא ףיוא ןעלקַאש וצ ןָא ךיז ןבייה ךעלסיג יד

 .סעינזוק יד ןא סרעמַאה יד ןגָאלש סע

 ןוא ,סיפ ענייז ןופ ררענניפ עבָארג יד ףיוא טקוק ,טציז יליריק

 רע ןוא ,ןגיא ענרעבלעק יד טיירב םיא ייב ךיז ןענעפע לָאמַאטימ

 :טעזרעד

 -ענכרוד םלצ רעטְלַא ןַא טייטש נעוו-רעטומ ַא ףיוא טייוו ץעגרע

 .סנגער ןופ טצענ

 ךיז טָאה ,ןוז סטָאג ,סוזעי ןכָארקענּפָארַא םיא ןופ זיא טָא ןוא

 ןעגנַאנעגקעװַא ןוא טצפיזעג ,רעדלעפ עקיטסברַאה יד ףיוא טקוקעגמורַא

 .טלעוו רעד רעביא
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 סג ע װ ר ע טנו א

 ןוא סופוצ ןעגנַאנעג ,ןרופ טימ ,ןענַאב טימ ןרָאפעג זיא עלהאל

 וצ טדערעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי עטעשטרָאקעצ טנגענַאב יז טָאה םוטעמוא

 ,ןגעו-רעטומ יד ףיוא ןענַאטשעג ןענייז ייז .טײקיצרַאהמערַאב טימ ריא

 ּוטָאה יז ,רעזייוונעוו יד ןיא טקיטיינענ טשינ ךיז טָאה עלהאל רֹעבִא

 : .קינייוועניא ןופ נעוו םעד ןיילַא טסווועג

 יד ןשיוצ ןופ טצירּפשעג ןבָאה סננער עקיטסברַאה ענבירד יד

 ד רעטנוא ןופ םייַל רעד טעשטיווקענ טָאה'ס ןוא ןעלּפענ עטקילפעצ

 .סיפ

 ןשיפרָאד ַא ןפָארטעג יז טָאה געוו-דייש ןסיורג ַא ףיוא לָאמנייא

 .םלצ ןטלַא ןַא רעטנוא טעילוטענפיונוצ קידנציז ,?רעדיינש

 יוװ ,םיא רעביא םלצ רענרעצליה רעד ןניױבעגרעבירַא ךיז טָאה סע

 טעּפעשטעגנָא ןעוועג זיא ץנַארק רענעכעלב ַא ,אנעשוה עקידנענייוו ַא

 -נַאהעג סעקעוושט טימ ןנָאלשענוצ זיא קינייוװעניא ןוא ,רעצלעה יד וצ

 . .ושי ןענ

 ,סנגער יד ןופ טריקַאלבענּפָא ןרָאװעג זיא ?טענ רענעברָאּפַאב רעד

 טניו רעד ןוא ,טליופענוצ ןיוש טָאה ןטפיה ענייז םורַא לכעטרַאפ'ס

 .טרעשַאקרַאפ ןוא טּפעלשענמורַא סע טָאה

 טָאה עדייב ,רע ןוא ושי .טלעטשענּפָא םיצולּפ ךיז טָאה עלהאל

 -םיוא ךיוא רע טעװו רשפא ,טסייוו רעוו ;?מיה ןופ ןפרַאװענּפָארַא ןעמ

 !?ןשטנעמ ןופ דניז יד בילוצ ןנעוודייש יד ףיוא ןרעוו ןעגנַאהענ

 ,לַאש ןצרַאװש םענופ סענערב יד ןזָאלבעגרעדנַאנופ טָאה טניוו רעד

 טימ טקוקעג טָאה יז .םינּפ ןסייו ריא ןעמונענמורַא ףייטש טָאה סָאװ

 ףיוא ,לטענ ןטערַאבענּפָא םעד ףיוא ןניא עטנפעעגרעדנַאנופ טיירב

 .םיא רעביא ןעגנַאהעג זיא סָאװ .,ןיורק רענרעכעלב רעד

 ׂש



 קאבלוק השמ

 !??טָאג זיא סָאד טָא --

 יז טָאה ןניוא יד ןיא ןרערט טימ ,טרעטיצענפיוא טָאה עלהאל
 .ֹושי ןטציירקעג ןופ טנלע םעד טּפַאזעגניירַא ןוא טקוקעג םעד ףיוא

 :לרעדיינש רעד טשלחרַאפ ריא טרעפטנע

 דנַאל ןופ טלעוו רעד רעביא טייג םלצ רעד ,עניימ רעטכָאט ---

 סָאװ , ם י א ןופ הרושב יד ןזיא סָאד ,טָאנ ןופ ןטָאש ַא יוװ ,דנַאל וצ

 ענעברָאטשעגנ ךרוד ..ןייג רע טעוװ םימלצ ןוא תוילת ךרוד ,ןעמוק זומ

 .ףרנוא וצ ..רעהלעוו

 .ןייוועג ןופ ןעננַאנרַאפ ,ןטימניא טקַאהענּפָא טָאה לרעדיינש רעד

 -יורפרַאפ ַא ,םלצ ןרעטנוא טעשטרָאקענפיונוצ רעפייטש ךיז טָאה רע

 ןוא ןייװעג ןטקיטשרַאפ ןופ ךיז טלסיירטעג ;רעטצענעגכרוד ַא ,רענ

 ;לברַא ןטימ ןרערט יד טשיווענ

 ןרעטנוא ןטרָאד ץיז ךיא יוו רָאי קיצנַאװצ ןיוש ,עניימ רעטכָאט --

 -ירעדינ ץלא רָאי ןופ סָאוװ ןייא ךיז טנייב ,טליופ רע .טראוו ןוא םלצ

 .טעינ טמוק ר ע ר ע רעבא ..רעּק

 םעניא ןבָארנרַאפ ,ינק יד טרעקיוהעגפיונוצ טָאה לרעדיינש רעד

 .ןרָאװעג ןניװשטנַא ןוא םענייז ּפָאק םעד סיוש

 -נייא ךיז ,קידנליו טשינ ,ץרַאה טמעלקרַאפ. ַא טימ טָאה עלהאל

 ,ליטש ןטעבענ ,ןעלמרומ סעּפע ןעמונעג ןוא םלצ םעד רַאפ ןגיובעג

 -יט סָאד טרעשַאקרַאפ טָאה טניוו רעד ןוא ,רעטרעוו ןָא טעשטּפעשעג

 .ושי ןופ ןטפיה יד .ףיוא עלעכ

 טָאה רע .יקסוועלבורוו ןַאּפ רעד געװ ןטימ ןעמוקעגנָא זיִא סע

 רענעבילבענרעביא ןַא יו ,ענייז רעדיילק-רעגעי ענירג יד ןיא ןעזעגסיוא

 ךעלעגנייא עצרַאװש יד .דלעפ ןקיטסברַאה םעד ףיוא יוט רעקידגנילירפ

 ףעלהאל ןנעקטנַא טלעטשענּפָא ךיז טָאה רע ,טלקניפעג קיכעּפ ןבָאה

 .ןניוא יד טימ ריא ןָאטסיױא ןביוהעגנָא ןוא ,םוטש ,םוטש ןענַאטשעג

 .סטכעלייוורעטניה ףיוא ןקורּפָא ןעמונעג קערש ןופ ךיז טָאה עלהאל

 וצ ןעגנורּפשענּפָארַא גנילצולּפ ןזיא ןַאּפ רעד זַא ,טכודעג ךיז טָאה ריא

 ,ּפָארַא םלצ םעד ןופ ריא

 רעק ַא טשינ ךיז ,טעילוטענפיונוצ ןסעזעג זיא ?לרעדיינש סָאד
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 םענעמוקעגנָא םעד טקרעמַאב טשינרָאג טָאה רע ,סיוא טזייוו ,ןָאטעג

 : .ץירּפ

 ןעיירש טלָאװעג ,דלעפ ןפיוא ןפָאלענפױרַא עסַאלב ַא ןיא עלהאל

 סָאװ ,ןַאּפ םעד טליפעג יז טָאה ךיז רעטניה ןוא ,טנָאקענ טשינ ןוא

 ..ךיז טרעטנענרעד ,ךַאנ ריא םינ

 עסיורג טימ ,חרוא רערעטלע רעד ןזיװַאב ךיז טָאה געוװ ןפפיוא

 ןעמונעגנָא ריא טָאה רע ,ןעלהאל וצ ןעגנַאגעגוצ רע זיא ןסַאלעג ,טירט

 .געוו ןטייווצ א ףיוא קיאור טריפענּפָא ןוא טנַאה רעד רַאּפ



 . ..םכערעג זיא עלעּפמינ זַא טנָאז עטכַאלּפ החמש

 ,םידיסח יד ,ייז -- ?ןֶא ןעטכַאלּפ החמש סע טייג סָאװ ,חמאב ,ָאי

 סעמַאמ רעד וצ רעבלעק יוװ ,םיא וצ ךיז ןעיצ ,ןיבר םעד ךָאנ ןעקנעב

 .רעטייא

 ןסעומש ,רעשטיוועכעל עטְלַא ייווצ ןחלוש םייב זיולק ןיא ןציז סע

 .דלַאוו ַא ןיא קעװַא זיא ןוא ןזָאלרַאפ ייז טָאה סָאװ ,םיא ןופ

 ??ןֶא ןעטכַאלּפ החמש סע טייג סָאװ רֶעַכֲא

 ,ץלעּפ ןטעבענסיוא םעד ףיוא םיֹוב םענופ ןיורק םעניא רע טגיל ָאד

 ןגייטש עקלויל ןייז ןופ סנקלָאװ עניילק יד ןוא ,טסענ ןיא ןַאשטָאב ַא יו

 ו .למיה םֹוצ

 -לּפענ ַא ןיא טייוו טּפה סיוא ךיז טשעל עטצָארּפשעצ יד טנגעג יד

 .טייקיולב רעקיד

 ףיױרַא-נרַאב רעדלעפ יד ןשיװצ ןעיינ ,ךיז ןעקסעילּפ ךעלכייט יד

 ןהיוא טָאנ וצ ןשטנעמ יד ךָאד ןעייג ױזַא טָא רָאנ ,ּפָארַא-גרַאב ןוא

 .טָאג וצ ,ּפָארַא-גרַאב ןוא ףױרַא-גרַאב געוו ןקינרַאב םעד

 זַא ,ױזַא םלעוו רעד ןופ טקיטלעװַאב טזיב וד סָאװ ,וד יוא ,וד

 ןיא טשיור רעדלעפ יד ןופ קערש רעד סָאװ ,וד ,ריד ןופ טיירש טָאג

 ?ןָא תמאב ךיד סע טיינ סָאװ ,לוק ןייד ןיא טננילק ,רענייב ענייד

 רעטרעקעגרעביא ןַא ,דלַאװ רענעגנַאנעגקעװַא ןַא שטנעמ טשינ זיא

 ,רעבירַא שטנעמ טשינ טייג ?טייז ערעדנַא רעד ףיוא ןייטש רעמוטש

 ?ןגערב יד רעביא רעסַאװ רעד יוװ ,טָאנ רעביא עילַאװכ א יװ

 םי רעד לייו ,טָאנ ןרעטסעל פרַאד ןעמ ,עלעפמיג ,ָא ,עלעּפמיג

 !טַאג רַאפ רענעש זיא

 ,עטכַאלּפ החמש ,ךיא רעבָא ,לטנַאמ רעשידלעה ַא זיא תודיסח ,ָאי

 !טעקַאנ םורַא ייג
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 ןירַא ןיילַא ,ןרַא ןיב ךיא ןוא טנפעענ טשינ רימ טָאה רענייק

 ןוא דֹרע עקידנכַאל ,דלעפ ןטערַאּפעצ רָאנ ,המשנ ןענופעג טשינ ןוא

 ...םעניימ רעּפרעק םעד

 לבעל א עּפולַאכ רעד ןיא בָאה ,טלעוו עבמעלגנ יד ,ךיא טָא תעב ןוא

 ,אכ ?ןֶָא תמאב ךימ סע טיינ סָאװ ,םענעסּפעש ַא ץלעּפ ַא ןוא טיורב

 !ַאכ ,ַאכ

 ,םיוב םענופ ,קידנעגניז ןוא קידרעּפָאה ,ּפָארַא טרעטעלק 'וע ןוא

 רעדנַאנופ טנפע ןוא ,קידנצנַאט רענייז עּפולַאכ רעד ןיא ןיירַא טמוק

 :לרעטצנעפ סָאד

 !בוט-םוי !בוט-םוי --

 גנורּפש ַא טוט ןוא סיפ יד ןופ סעשטּפַאל יד ּפָארַא רע טפרַאװ -
 .רעמוז םעד ןופ טרוכישעגנָא ,לקיב ַא יװ ,סעוורָאב

 טמעטָא ןעד יצ ןוא !דרע עקידרעטומ ַא ןזיא ףונ רעד זַא ,טעז

 ?ררע עטערַאּפעצ יד טשינ טכַארט יצ ,טשינ טבעל יצ ?דרע יד טשינ

 .ןיירַא ןיב ךיא ןוא ,טנפעענ טשינ רימ טָאה רענייק

 ,עטציירעצ ןגייווצ עיור

 ,ךָאמ רענעקנורטעגנָא

 ,ןעלדיפ עטייוו יוװ ,עטרעהעג תוחיר

 ,טולב

 .רענייטש ענעפָאלשרַאּפ

 החמש ןופ ,רימ ןופ ןייוװעג רעקיטכיל רעקרַאטש ןייא זיא קסָאד

 יד סױרַא טניוז סָאו ,ןרעדָא ,ןעלצרַאװ ,טנעוו ,ןצענ ךרוד ,עטכַאלּפ .

 טכיל יװ טייגרַאפ ,טיײגרַאפ ןוא ךרַאמ םעד טקירדעצ ,טבױטַאב ,תוחיר

 .ןעמעלַא ןיא

 לניופ ַא ?ייו ,טָאג ןרעטסעל ףרַאד ןעמ ,עלעּפמינ ,ַא ,עלעּפמינג

 : !טָאנ רַאפ רענעש ןיא

 -עּפש לטניב ַא טימ ,ןגיובעגנייַא ,עטרעיופ ַא ייברַאפ טמוק סע ןוא

 רעד ןיא טריּפש יז םגה ,עהחמש 'ר טשינ יז טעז .?לסקַא ןפיוא רענ

 טימ טנייש ,קידרעפָאה ,טעליורב ,החמש ,רע ןוא ,ליבסנַאמ ַא טנעָאנ

 .שינעעז רעד טימ ךיז טקיווק ןוא ענייז ןגיוא עזָאר יד

 -עּפש יד ןופ רעשירפ זיא ,רעטניורברַאפ רעד ,זדלַאה רענעּפָא רעד
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 : קַאבלוק השמ

 ַא טוט זָארג ןכיוה ןיא גנַאג רעסעוװרָאב רעקידגנילירפ ריא ןוא ,רענ

 | ...וצ לרעטצנעפ םוצ גָאלש -
 עּפולַאכ רעד ןופ טיירש רע ןוא קידרענוד טכַאל ,טכַאל החמש 'ר

 :רענייז

 ?ַאהָאב ַאלעידיוװ ענ יט יצ ,ַאלישטַאב ענ יט וצ ,ַאילירַאמ ,עה --

 :עקידנעילב יד עטרעוּפ עקרַאטש יד םיא טרעפטנע סע ןוא

 טעידיו ענ עינמ ומעיצ ,החמש ,שטישטַאב ענ עינמ ומעיצ ---

 : !ַאהָאב

 יד םורַא טּפַאכלרעטצנעפ םעד ךרוד ריא וצ גנורּפש ַא רע טוט

 .ריא םורַא ךיז טיירד ןוא ,ריא טימ טצנַאט ןוא עטרעױּפ

 יד ,ןהחמש 'ר ,םיא טלציק ,ךיז טלגנַאר ,עקידעכַאל יד ,עטרעױּפ יד
 םעד ןיא רעטנורַא ךיז ןעמ טלקייק ,ַאכ ,ַאכ ,ַאכ ,ױזַא טָא ןוא ,עטרזממ

 ,ענסעוו ןיא רעמייב יד יוו ,דרע רעטכייפ ' רעד ןופ טרעדורעצ -,זָארג

 ...ךעלעזערג יד ןופ יוט ןטלַאק םעד סיוא ןעקנירט רעמינּפ עסייה יד ןוא

 !טשינ הנשה ןייק רָאג טָאה גרַאב רעד ,עלעּפמינ ,ָא ,עלעּפמיג

 תוקדיצ יד זיא רע ,םידיּסח יד ייב קידצ ַא ןעוועג זיא החמש 'ר ,ָאי

 ?דוד ןב חישמ רעד ראנ רע ןזיא ,טסייוו רעוו ,רשפא ןוא ,טלעוו רעד ןופ

 ןעטאנאב טשיפ רע איד ניי

 ,טשינ רע סייוו ה א נ

 ,טשינ רע סײװ ה ב ה

 טשינ רע ףרַאד ,טשינ רע ?יװ .טייקיטכערעג

 ,טשינ --- גירק
 ,טשינ -- םולש

 ז

 ש

5: 

 -עצ ןענַײז רעדילג ענייז ןוא ,טולב ןייז ןיא טזיורב דרע יד תמחמ

 יד ,ןרעסאוו ,קלאוו ןיא רעמייב יד ןשיווצ טָאנ ןופ ןרָאװעגנ טלייט

 .ןעניילּפ ןוא רעדלעפ יד ןשיווצ ,עשַאּפ רעד ףיוא תומהב

 רעד רָאנ ,ָאד ןיא טלעו יד ,טכערעג וטזיב רשפא ,ָא ,עלעּפמינ

 !ַאטשינ ןיא שטנעמ

 ןיא ןײרַא ,עטכַאלּפ החמש 'ר ,רע טמוק טירט ערעווש טימ ןוא

 .דלַאװ ןיא עקנָאל רעלעקנוט ַא ייב ןייטש טביילב ןוא שינעטכידעג רעד
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 ךיז טעברא םע .םיא רעטנוא ?סםיירט א כױט ךיו טוט הרשע יז

 -עג ַא ,עקנָאל רעלעקנעט רענעסָאלשענּפָא רעד ףיוא טייהרעביוט סָאװ

 עליטש א שינעטפעהַאב ַא ,םעשטרָאק ןופ ,דרע סעבמעלנ ןופ לּפַאצ

 ,ענעטָאנקעגסיוא טשינ םירבא ןופ

 סע ןוא קידמשונמ ריר ַא ךיז טוט ,עטכַאלּפ ערעווש א ,טָא ןוא

 טכירק'ס ,ּפָאק רענעדרע עױרג-םַאזיורג א דרע רעד ןופ טכירק ,טכירק

 .שטנעמ רענעדרע רעד

 -- ןָאנ רעד ,ןרעסַאו -- ןניוא יד ,עוויּפָארק -- סעיװ עיורג יד

 גנוצ יד ןוא ענרענייטש -- רענייצ ,עקינייווצ -- סנטלָאק ,רענעדרע ןַא

 .טקעטשענסיױורַא ,םייל ןופ

 .טלכימש רע טשינ ,טרעיורט רע טשינ

 ַא ןָא טצעזענפיורַא ,ּפָאק רעד סױרַא טכירק עילָאװַאּפ טָא ןוא

 ,עקידעמַאמ א ענייז טסורב יד ,סעציילּפ עטקידלַאװַאב יד ףיוא זדלַאה

 -בָאלפרַאפ ,דלַאװ ןיא רעמייב יד טימ עטיירדעגפיונוצ ,טנעה יד ןוא

 'ר וצ סיוא סע טיירּפש ,רעכעטיירק ןוא .ןעלצרָאװ יד טימ ענעמ !

 .ןההמש

 טימ ךָאנ ןטָאנקענפיונוצ רעבָא ,סױרַא דרע רעד ןופ ינק יד זיב ןוא

 'ר וצ גנוצ רענעמייל רעד טימ סע טעפנָאפ ,דלעפ ןקיררעטומ םעד

 םעד טייטשרַאפ סָאוװ ,רע ןוא ,רעקיבייא רעד ךַארּפש רעד ףיוא ןהחמש

 ,ןירַא סיוש ןטרעקיוהעצ םעד ןיא םיא וצ ןײרַא טלַאפ ,לוּק ןקידנעילב

 ,טרעדורעגפיוא ןוא טרעדעפעצ ,ענייז ןטסורב יד וצ ךיז טעילוט ןוא

 ..םערוטש ןיא לניופ .א יוװ

 ףךיז רעביא ןקיטכיל ַא ןצעמע החהמש 'ר טריּפשרעד היצולּפ ןוא

 ,יבשת רעד םיא ןבעל טייטש סע ,ןניוא יד תורכיש ןופ םיוק טנפע רע

 ,שישי רעד ,טרעיורט רע טשינ .חרוא רערעטלע רעד יוװ ,סיוא טעז סָאװ

 :עציילּפ רעד רַאפ ןהחמש 'ר ןָא טריר רע סָאװ םיוק .טלכיימש רע טשינ

 ?רעמ רעד זיא סאו ,עיסעטפ ןב החמש --

 וצ וצ טלַאפ רע ,רעדנאנוֿפ לָאֿמַאטיס ךיז טנייוו החמש 'ר ןוא

 :םענעדרע םעד סיוש םעד

 א ןפַאשאב ךימ וטסָאה סָאװרַאפ ,ןבעל ?יוו ךיא ,וינעטָאנ --

 ...ןבעל ,ןבעל ליו ךיא ?שטנעמ
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 תה-כיס א עסיורנ יד

 טבאנ ןטימניא ןבילקעגפיונוצ ךיז ןבָאה סעקינװַאװדעמַאל יד

 ןוויוא םייב טנערבעג טָאה'ס .ןעמוקעג ךיוא זיא החמש 'ר .ןעינעב 'ר ייב
 .עלעניק רעגָאמ ַא

 םעגערטרעסַאװ יד .,בוטש ןיא טּפעלשעגנירַא ךיז ןבָאה ןדיי יד

 -יזעב יד טימ רערעקנעמיוק יד ,סעציילּפ יד ףיוא רעטערבלסקַא יד טימ

 .טנעה יד ןיא ןשטייב יד טימ תולנע-לעב יד ,רעמ

 -וצ טרָאטעג טשינ טָאה ,סרוקיּפַא ןא ןעוװעג זיא סָאװ ,עלעּפמיג

 וו"? יד ןוא ,עלעּפמיג ,ןעיירש ןביוהעגנָא רעבָא טָאה רע ,ןרעוו ןזָאלעג

 .ןפלעה טנָאקענ טשינ ךיז ןבָאה

 שיט םייב טגיײלעגּפָא ענייז עברָאט יד טָאה חרוא רערעטלע רעד

 טנעלעגנָא ּפָאק םעד ,טצעזעגקעװַא רעווש ךיז רע טָאה ייברעד ,ןָאנביױא

 .טנעה יד ןָא

 ערעדנַא ,ןטעב יד ףיוא ,קנעב יד ףיוא טצעזעצ ךיז ןבָאה ןדיי יד

 .ןוויוא ןפיוא ןכָארקעגפױרַא ןענייז

 ןביז יד טצעזעגסיוא ךיז ןבָאה בוטש לקניוװ ַא ןיא קנַאב ןייא ףיוא

 ןביז יד -- ןצלעפ עטיירב ןיא ןדיי עניורב ,עטנוזעג ,עסיורג ,רעגייווש

 .טעמַאשז ןופ

 -ךָאב רעד ,טָאדעּפ ןב עליריק טגיילעגסיוא ךיז טָאה לעווש ןפיוא

 .קינווָאװדעמַאל ַא ןעוועג ךיוא זיא סָאו ,(קחצי ןב םהרבא) יוג

 -ענעטלָאק יד ןעזענסױרַא רָאנ ךיז ןבָאה שינכשוח רעד ןיא ןוא
 םענטומ ַא טימ ענעסָאגעגנָא ןניוא ןוא ינק ענעסירעצ יד ,דרעב עטַאװ

 .רעייפ

 ןיא עקלויל רעד טימ טקעטשרַאפ ץענרע ןסעזעג זיא ההמש 'ר

 ,ליומ
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 טקעמשענ טָאה ,ּפעק יד ףיוא ןנעלעג סייה זיא טפול ענרעיילב יד

 -רַאפ יד ןיא ףיט ןוא ,רעבייל יד ןופ ןוא ןצלעּפ יד ןופ סייווש טימ

 .טעמוא ןַא טגָאנעג טָאה רעצרעה ענעסקַאוװ

 ןָאטענ גערפ ַא טָאה ,לניפ ןב ףֶלֶאו ,חרוא רערעטלע רעד

 ;ןנעו טַאטש ןופ טייהרעליטש

 ?סָאבעלַאב רעד זיא ווו --

 :ףיורעד טרַאװעג טָאה רע ,טּפַאכעגסױרַא עלעּפמינ ךיז טָאה ָאד

 קידנטייר ,םורַא טרָאפ סָאבעלַאב רעד ,סָאבעלַאב רעד ָאטשינ --

 | .המהב ַא ףיוא
 .טרעפטנעעג טשינ םיא טָאה רענייק
 ןענייז ייז ,ןדיי יד טקוקַאב ,ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא טָאה ףלָאװ 'ר

 ןבָאה רענייוש יד .בוטש רעד רעביא טקירדעגנעמַאזוצ גנע ןסעזעג

 ךיז טָאה רע .ּפעק יד טקורעגסױרַא ןבָאה .,ןוויוא ןפיוא סָאװ ,ןגיוושעג

 :ןגָאז וצ סעּפע ךיז טיירנענ ,תועמשמ ,טסוהעגסיוא

 !יתוברו ירומ ---

 ןדיי יד ,טפול יד טכעלש ךעליירג לָאמַאטימ ןרָאװעג זיא'ס רָאנ

 ןופ זָאנ יד טקירדעגפיונוצ טָאה הףלָאװ 'ר ,ןקוקמורַא ןעמונעג ךיז ןבָאה

 ,קינוװָאװדעמַאל לציּפ ַא ;ךיז .םםורַא ןכוז ןביוהעגנָא טָאה ,טייקטוגטינ

 :טרעפטנערַאפ ךיז טָאה ,דשח רעד ןלַאפעג זיא סע ןעמעוו ףיוא

 !טשינ ךיא ,טייקשידיי ןיימ ייב רעווש ךיא --

 -עג רֶלַאו ןיא לָאמַא טָאה סָאװ ,רענעגייא רעד ןעוועג זיא קסָאד

 .ןעקנירט םוצ רעסַאוו ןהחמש 'ר ןטעב

 ,ליטש רעייז רעטרעוו יד טדערעגסױרַא ,ןביוהעגנָא טָאה ףלָאװ 'ר

 טניוטשעג ,רעזדלעה יד ןגיוצעגסיוא ןבָאה ןדיי יד ןוא ,ןרעה וצ םיוק

 .ןײרַא ?יומ ןיא ןפלָאװ 'ר טקוקעגניירַא ןוא

 ןכיילב ןגנַאפ םעד טימ ,םיא וצ טיצ סָאו ,רעיורט רעד ,ַא --

 !טייקיבייא זיב טייקיבייא ןופ טכיזעג

 .םורַא רע טעשזדנָאלב תוריפס ןעצ יד ןיא
 ,ןטפעהַאב וצ ךיז ףונ םעד טכוז

 ,רעבָא

 ,םירבא ןיא ןטָאנקעגסיױא טשינ ,םייל רָאנ זיא ףונ רעד רעבָא
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 קאבלוק השמ

 .סיפ ןוא טנעה ןָא

 ןיב , טייקיבייא ןופ טעשזדנַאלב טכיזעג עכיילב עגנַאל סָאד ןוא
 : .טייקיבייא

 יד ןיא ןגױבעגניירַא ּפָאק םעד ,טמעטָאענּפָא רעווש טָאה ףלָאװ 'ר

 ,ףיט רע טָאה ,טרעטיצעג טָאה סָאװ ,?וק ַא טימ ןוא ,טנעה עקירָאה

 :טדערעג ,ךיז וצ יו

 ?םיקלא םלצ רעד טלעפ ןעמעוו --

 .טייקיבייא רעד ןופ טלַאטשעג יד ןבָאה ןעמי יד --

 .טייקיבייא רעד ןופ טלַאטשעג יד ןבָאה ןעלמיה יד ןוא דרע יד ---

 .טייקיבייא רעד ןיא טייקיבייא רעד ןופ ןעייג ןרעטש יד ---

 !םיקולא םלצ םעד טשינ טָאה ש ט נ ע מ רעד רָאנ --

 טימ ןדייר ןוא ןענייוו ןעמונעג ,טלקָאשענ ךיז טָאה ףלָאװ 'ר ןוא

 :ןרערט

 !טכיועג ןייז טכוז דרע רעד ףיוא שטנעמ רעד --

 טשינ טָאה םֶדִא רעבָא ,טכיזעג ןייז זיא םדִא ,טניימעג טָאה רע --

 .ןרעוו ןריובעג ןופ ןייּפ יד טסווועג

 טָאה השמ רעבָא ,טכיזעג ןייז ןיא השמ ,טניימעג טָאה רע --

 .ןרעו טיוטעג ןופ ןייּפ יד טסווועג טשינ

 ..תרצנ ןופ ושי ,טכיזעג ןייז זיא ושי ,טניימעג טָאה רע ---

 ןסָאגעג טָאה ןניוא עטצַָאלנענסיוא קיצעביזךוא-ייוצ יד ןופ

 ,רעלִיימ ענעפָא טימ ,סמעטָא עטּפַאכרַאפ טימ ןסעזֶעג זיא ןעמ ,ןרערט

 -רעליטש ,?יטש ןוא טצפיזענּפָא טָאה ףלָאװ 'ר .םיא ֹוצ ענעגיוצעגרעבירַא

 :טגָאזעג טייה

 .ןרָאװעג טלכיורטשעג ,שטנעמ רעד ,רע זיא ָאד ןוא --

 -ָאלעגּפָארַא ןַא טימ לעווש ןפיוא ןסעזעג ןיא טָאדעּפ ןב עליריק

 טמעלקרַאפ םיא טָאה'ס .ןרערט יד ןטסיופ יד טימ ןבירעג ,ּפָאק םםענעז

 רע ,טייז ןיא טעכרוטשעג םיא טָאה ,הלנע-לעבכ ַא ,רענייא .ןצרַאה ןיא

 יד טשוקעג טָאה עליריק .טשינ טרָאװ ןייק טרעה ןעמ ,ןרעהפיוא .לָאז

 -לעב םוצ טנעה יד טקערטשענסיוא ,טעכרוטשעג םיא טָאה סָאװ ,טנַאה

 .ךיז ןטעבעג ןוא הלגע
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 ןעמונעג ,סעכ טימ ,ךיוה טדערעצ לָאמַאטיס ךיז טָאה ףלָאװ .'ר

 :ךיז טלקָאשעצ ןוא שיט ןיא ןּפַאלק

 !ושי טננעה ייז ףיוא ןוא ,ןגעוו עלַא ףיוא ןעייטש םימלצ --

 וצ קעװַא ייז ןענייז ,טקידניזעגנ ןבָאה ןשטנעמ ,זדנוא וצ ייוו --

 .ןרעוו טקיניײּפענ יז ר ַא פ לָאז רע ,םיא

 ףיוא ןעגנַאנעג זיא ןוא הילת יד ןעמונעג טָאה ,םת רעד ,רע ןוא --

 .אתלנלג רעד

 -עמע ןעמוק רעטציא זומ ,טקידניזעג ןבָאה רימ :ןנָאז ןשטנעמ --

 .ןרעו טקינײּפעג לָאז סָאװ ,רעצ

 ,הישמ טגנעה ייז ףיוא ןוא ,ןנעוו עלַא ףיוא רעייטש םימלצ --

 .חישמ סעקעוושט טימ ןגָאלשענוצ זיא ייז ףיוא ןוא

 . ח י ש מ ראפרעד םיא ןפור ייז .ןוא --

 טרעטיילעג טְלעו יד ןיא ,ןרָאװענ ןייר טלעוו יד זיא ,ייוו ---

 .ןגעוו עלַא ףיוא טננעה ,חישמ ,רע ?ייוו ,ןרָאװעג

 ַא יו ,ןָאטעג ביוה ַא ךיז טָאה ,ןעגנורּפשענֿפױא עלעּפמינ זיא ָאד

 טימ יירשעג ַא ןָאטעג ןוא ,שיט ןָא טרַאּפשעגנָא טנעה יד טימ ,לדרעפ

 :תוחוכ עלַא }

 !עריטסעטָארּפ ךיא --

 ןופ ענעקַארשרעד סעקינווָאװדעמַאל יד ןביוהענפיוא ךיז ןבָאה סע

 ךיז טוט ךעלטנגייא סָאװ ,טסווועג טשינ טָאה רענייק ,רעטרע ערעייז}

 .עלעניק סָאד ןפרָאװעגּפָארַא רענייא טָאה ,ןוויוא ןופ קידנכירקּפָארַא .ָאד

 סע .ערעדנַא יד ףיוא ענייא ןכָארקעגמורא ןעמ זיא רעטצניפ רעֶּד ןיא

 -עגרעביא טָאה לכלוק קידנעשטיווק סעלעּפמינ ןוא הלהב ַא ןרָאוװענ זיא

 :ןעמעֶלַא טקעד

 !םזיטַאנַאפ !ךעלטפַאשנסיו טשינ זיא סָאד --

 עפיצ-ןב ןעב ,טזנורבעג קרַאטש ךיז ןבָאה סעקינווָאװדעמַאל יד

 ןבָאה'ס ןוא ,ןַאמ-הרבח םעד ,םיא טּפאטרעד רעטצניפ רעד ןיא טָאה

 :רעטצניפ רעד ןיא ךעלדענייב סעלעּפמינ ןָאטענ קַאנק ַא ךעבענ

 לעוװו ךיא תמחמ ,ליומ סָאד ןכַאמרַאפ רימ טסלָאז וד ,קענש וד --

 !ןשרומעצ ךיד

 ,םיא וצ ןָאטענ קור ַא ךיז ןבָאה רענייווש רעטומַאשז ןביז יד ןוא
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 ןבָאה ייז .רעטיוועג ַא ןיא ּפָארַא קור ַא ךיז ןעוט רענייטש ערעווש יוז

 סָאד ןדנוצעגנָא רעצעמע טָאה'ס .םיא וצ טּפוטשעג ךיז ןוא טמורבעג

 .עלעניק

 ַא טּפַאכעג ,עלעקניוו ַא ןיא ,רעירפ יוװ ,ןסעזעג זיא החמש 'ר

 טלַאה ןעלעּפמיג טימ ,ןעזרעד טָאה רע זַא ןוא ,רעטומַאשז יד ףיוא קילב

 -עג םיא וויא סע .ןביוהעגפיוא עילָאװַאּפ ךיז רע טָאה ,טוג טשינ ןיוש

 ןעמונעגנָא םיא רע טָאה ,קינװוָאװדעמַאל רעניילק רעד געװ ןיא ןענַאטש

 טיירדעגנעמאזוצ ךיז טָאה עלהאירב סָאד זַא ,עלעזדלעה ערַאד סָאד רַאּפ

 רַאפ ןעמונעגנָא םיא ,ןעלעּפמיג וצ ןעגנַאגעגוצ רע זיא טייהרעקידנגייווש

 .עלעקניוו ןיא ךיז וצ טריּפעגּפָא ןוא ?טנעה ַא

 -ןב רעב .ןגױא עזייב טימ םיא ףיוא טקוקעג ןבָאה רעגייווש יד

 ןעמ טָאה ןהחמש 'ר רַאפ רעבָא ,ןײרַא דרָאב ןיא טמורבעג טָאה עּפיצ

 .טשינ ןעמ טסייוו ,סָאװרַאפ --- יײשּפָא טַאהעג

 ףיוא קירוצ ןצעוסיוא ןעמונעג ךיז ןבָאה סעקינוװָאװדעמַאל יד

 עצנַאנ יד ןטלַאהעג ,ןָאטעג רעק ַא טשינ ךיז טָאה ףלָאו 'ר ,רעטרע יד

 ,טלָאװ רע יו ,סנגיובנלע יד ףיוא טרַאּפשעגנָא ,ןגיוברַאפ ּפָאק םעד טייצ

 .ןעשעג זיא ?ביטש ןיא ָאד סָאװ טקרעמַאב טשינ טשרמולכ

 -ַאמעגסיוא קרַאטש יד ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש ןעוועג ןיוש זיא סע

 ףלָאװ 'ר רעבָא ,ףָאלש ?סיב ַא ירָאנ טצכעלעגי ןבָאה ןשטנעמ עטרעט

 ַא יו ,רעננַאל ַא ןוא רערַאד ַא ,וו"? ַא .ןביוהעגנָא טשינ ץְלַא טָאה

 ןגעו טדערעג ןקינשַאטַאּפ יול ייב לָאמַא טָאה סָאװ ,רענעי ,עקשעמעל

 ךיז טָאה ,חרוא ןרעטלע םעד ףיוא טעבעג טימ טקוקעג טָאה ,געז רעד
 : :טגָאזעגסױרַא ךעלעמַאּפ ןוא םיא ֹוצ ןגיובעגנייא ?סיב ַא

 .טרַאװ םלוע רעד ,טרעה ריא ,לגיופ ןב ףֵלֶאוו ---

 שואי סיורג ןופ טָאה דיי רעד ,טרעֿפטנעעגנ טשינ טָאה ףלָאװ 'ר

 .טצעזעגקעוַא קירוצ ךיז ןוא עציײלּפ רעד טימ ןָאטענ ךַאמ ַא

 -סױרַא לָאמַא טעװ ףלָאװ 'ר זַא ,ננונעפָאה יד ןרָאלרַאפ ןבָאה ייז

 .טרַאװעג ךָאד ןוא ןסעזעג ייז ןענייז טייהרעקידנגייווש .טרָאוװ ַא ןדייר

 -טימ .טלביימשעגרעטנוא ?סיב ַא טָאה ,החמש 'ר ,רעקיצנייא רעד רָאנ

 -געגסיוא ךיז טָאה ,ןָאטעג רעק ַא חרוא רערעטלע רעד ךיז טָאה לָאמַא
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 םיא בילוצ תועמשמ ,ןגיוא יד טימ ןעּפיצ ןב רעב טכוזעג ןוא טכייל

 .דייר ענייז ןופ ןטלַאהּפָא טלָאװעג ךיז רע טָאה

 יו ןסעזעג ,שיט ןפיוא טנעה עדייב ןטלַאהעג טָאה עּפיצ ןכ רעב
 .ןניוא יד זיב טקודענּפָארא לטיה יד ,ץָאלק א

 ןקיטכיל ַא לָאמַאטימ ןעמוקַאב ,ןָאטעג ?כיימש ַא טָאה ףלָאװ 'ר

 .ריירפ רעטייוו .ַא ןופ יוװ ,ןרָאװעג טכייפ םיא ייב ןענייז ןניוא יד ,םינּפ

 רערעטיול ןרָאװעג זיא לוק רעד ,קידתובהלתה ,טלקַאשוצ ךיז טָאה רע

 -ענּפָא רעגנירג ,ןרָאװעג רעיירפ ךיוא זיא םלוע רעד .רעכעליירפ ןוא

 אי .טמעטע
 .רּפכמ טשינ זיא דודךב חישמ :ןגָאז רימ רעבָא ,טרעה --

 ןוא ענייז הילת יד ןעמענ ףרַאד רעכעלטיא :;ןגָאז רימ רעבָא --

 -עגסיױרַא ףרַאד טנַאװ ןופ ץָאלק רעדעי ןוא ,אתלנלנ רעד וצ ןיילַא ןיינ

 ןלעוװ ןנעו עֶלַא ףיוא ?ייוו ,דלַאו ןופ םיוב רעדעי ןוא ,ןרעוו ןעמונ'

 . ר י מ ןעננעהפיא ךױז

 ! ריי ט -

 ןעננוזעצ ךיז טָאה רע ,רעגניפ ןטימ טלטייטעג ךיז טָאה ףלָאװ 'ר

 .תולעּפתה טימ ןוא דיירפ רעפיט ַא טימ קרַאטש

 ! ר י מס ןעננעה ייז ףיוא ןוא ,ןנעוו עֶלַא ףיוא ןעייטש תוילת --

 ,טנערב ,םימלצ יד ןופ ץלָאה םעד ףיוא טניר סָאװ ,טולב סָאד --

 .גנַאנרעטנואנוז רעניירמוא ןַא יוװ

 ןופ ץלָאה םעד ןופ ּפָארא טניר טולב רעזדנוא ,טולב רעזדנוא ---

 .םימלצ יד

 ן{ב ה י ש מ -- רע ןייטשפיוא טעוװ טולב םעד טָא ןופ ןוא ---

 !ה לט רב

 -עג ךיז טָאה ףֶלֶאו 'ר סָאװרַאפ ,סָאד ןפָארטענ טָאה ָאד רעבָא

 ןַא יו ,רעוש קנַאב ןופ ןביוהענפיוא ךיז טָאה עּפיצ ןב רעב .ןקָארש

 ףיוא ןזיװַאב ךיז טָאה םיוש א .ןגיוא ענעסָאנעגנָא טימ ,טיור ,סּקֶא

 .ןדייר טנַאקעג טשינ טָאה רע ,ןּפיל ענייז

 ,ךעלעקניוו .יד ןיא טקורעגנירַא ךיז ןבָאה סעקינווָאװדעמַאל יד :

 ךיז רע טָאה;,םיצולּפ .בוטש רעד רעביא ןפַאלעגמורא ױזַא זיא רע ןוא

89 



 קַאבלוק השמ

 ןיא רעגניפ ןטימ טלטייטענ ןוא שיט םוצ ןפָאלענוצ ,טלעטשענּפָא

 ;ןצרַאה

 : וו בך ייבו שר יט :-

 -עגפיונוצ ,ןקלַאב םוצ טנעה יד טיירדעגסיוא ױזַא טָאה רע ןוא

 רעטנוא ןופ יו ,רעטצניפ ןָאטעג עווער א ןוא רעגניפ יִד טעמעשטש

 ;סױרַא דרע רעד

 !םיבלכ ?ןעמעוו רַאפ !םיבלכ ---

 יד רָאנ טימ ,שיט םורַא ןפָאלעגמורַא רע זיא רעטעשויעצ ַא ןוא

 :קנעב יד ןיא טצעזעג רע טָאה ןטסיופ יד ןופ תוחוכ

 !טולב םעד רַאפ ,המקנ רעדניק עניילק רַאפ !סָאװ טא ,המקנ --

 טָאה עלעּפמינ .טייקליטש עכעלקערש א ןרָאװעג ןזיא בוטש ןיא

 -דעמַאל עליטש יד .ןהחמש 'ר רעטניהַא טקורעגרעטנורַא קערש ןופ ךיז

 רעב ןוא ,ןײרַא דרעב יד ןיא טעכנַאלּפעג ,טנייוועג ןבָאה סעקינוװוָאװ

  ןוא ּפָאק ןופ ךָאה יד ןסירענ ,טולב זיב ןסירעצ ךיז טָאה עּפיצ ןב

 ;ןנירשעג

 !!רימ ןליוו טולב --

 טָאה ןעמ סָאוװ ,קינווָאװדעמַאל םעניילק םעד טּפַאכעגנָא טָאה רע

 ךיז טָאה קינוװָאװדעמַאל רעניילק רעד .ןעוועג דשוח סעּפע ןיא רעירפ

 רעד ּרַאפ ןָאטעג םענ ַא םיא טָאה רע .טנעה יד ןיא םיא ייב טלּפַאצעג

 :עבמעג

 -ענ טשינ וטסָאה סָאװרַאפ ?טולב טּפַאצעג וטסָאה ,רחופ .,,וד --

 ו ?טולב טּפַאצ

 -דעמַאל .סָאד .ןיירַא םינּפ ןיא ןגיּפשעגּנײרַא םיא טָאה רעב 'ר ןוא

 ,טנעה ערעייז ןופ רעקידעבעל ַא םיוק טײרדעגסױרַא ךיז טָאה לקינווָאװ

 ןשיו ןעמונעג ןוא עלעקניוו ַא ןיא ןכָארקעגנײרַא רע זיא טייהרעליטש

 רע טָאה ?יפיוזַא ,ךוט ַא טימ ,סעֶלָאּפ יד טימ ,לברַא ןטימ םינּפ סָאד

 טָאה םלוע רעד .ןרָאװעג רעליטש טשינ זיא רעב 'ר .ןגיּפשעגנָא םיא

 -נורַא זיא עליריק ,טנעוו יד וצ טעילוטעג ךיז טָאה ןעמ ,ןקָארשרעד ךיז

 המקנ םיא ןופ טעו רעב 'ר ,ךיז ןקָארשעג ,טעב ןרעטנוא ןכָארקעגרעט

 .םייונ יד רַאּפ ןעמענ
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 טָאה רע ,רעכיילב א ,ןענַאטשענפױא לָאמַאטימ זיא החמש 'ר

 :ןגיוא יד טנפעעגרעדנַאנַאפ טיירב

 !טעז --

 ןגָאלשעגנײרַא טָאה ןביוש יד ןיא .רעטצנעפ יד ףיוא ןזיוועגנָא ןוא

 ןענורעג טָאה ןעלדיטשייב יד ןופ .טכיל עסייוו ,ענטומ ,עקרַאטש ַא

 םוצ ןקוקסױרַא ןעמונעג קערש טימ ןבָאה סעקינווַאװדעמַאל יד ,טולב

 .ןקָאלג רעטנזיוט ןופ ננַאלק רערעווש ַא טרעהעג ךיז טָאה'ס ,ןסיורד

 .רעטצנעפ םוצ ןפָאלענוצ רעטשרע רעד זיא רעב 'ר

 ט1



 עלהמהב רעד ףיוא .קידנטייר טרָאפ עינעב 'ר

 רעד ףיוא קידנטייר ןעמוקעגנָא טכַאנ רעד ןיא זיא עינעב 'ר ןוא

 .טלעוו רעד ןופ גערב םעד וצ המהב

 ןסירענסױרַא ,ןבָארגעגנײרַא יו לָאמַאטימ ךיז טָאה עלהמהב סָאד

 וצ ןרעיוא ענעניצענסױרַא קרַאטש יד טימ ּפָאק ןטערָאמענּפָא םעד

 ףיוא טרעשָאקרַאפ ךיז טָאה סריא עלעקע סָאד ןוא ,שינרעטצניפ רעד

 : .ףיורַא

 סע ,ןעמעטִא וצ טרעהעגפיוא ,טכיילנעגסיוא ךיז טָאה עינעב 'ר

 טקוקעג טָאה רע ;טלעטשענּפָא ןצרַאה ןיא םיא ייב טולב סָאד ךיז טָאה

 -- ןרָאװעג טקידיילענסױא ןענייז סָאװ ,ןגיוא ערעטצניפ רָאּפ ַא טימ

 טקוקעגניירַא ,טכַארטַאב רע טָאה ליומ רענעפָא ןַא טיס ;רעכעל עטסוּפ

 ..טשינרָאנ ןוא רעטצניפ זיא סָאו ,בייהנֶא םעמַאזיורג םעד ןיא

 ןוא ,סיפ עטײרּפשעגסיױא טיירב טימ ןענַאטשעג זיא עלהמהב סָאד

 ןייא יו ןעמַאװצ ריא טימס ןעזענסיוא טָאה ,העטלטַאּפעצ רעד ,רע

 .שינעפעשַאב

 עקיצנייא טימ טקורעגסױרַא יז טָאה טנגענ עקידרענייטש יד

 ןשיװצ טייו טייוו ,טײקטסוּפ רעטערַאמכרַאפ רעד ןיא ןזלעפ עסיורג

 ,עלעזייא ענרעבליז עניילק ַא ןיילַא ענייא ןענַאטשעגנ זיא רענייטש יד

 יד ןופ ןטנַאק יד ףיוא טייקכיילב ערעטיש ַא ןפרָאװענּפָא טָאה סָאװ

 .רענייטש עטמערוטעגנָא

 ןיא טקוקעגניירַא ןוא ןניובעגרעבירַא ךעלעמַאּפ ךיז טָאה עינעב 'ר

 .ןיירא טנורנּפָא םעד

 ,ןייטש ַא יװ ,רעווש ּפָארַא ּפָאק םעד טימ טרָאד ןלַאפעג זיא סע

 -רָאפ טנעה יד טימ ןלַאפעג ןיא רע ;סטכעלש ןופ ךאלמ רעד ,לאמס
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 ענעגיוצעגסיוא עניד יד ןוא ,רעפיט ןוא רעפיט ,רעהפיוא ןַא ןָא ,סיוא

 .ךיז ןּפַאכוצנָא סעּפע ןָא טכוזענ ,טלבמָאבענ ךיז ןבָאה ענייז סיפ

 ןא רַאפ טנַאה ןייא טימ ןָא ּפַאכ ַא ךיז רע טוט לָאמַאטימ ןוא

 ירד ַא ךיז טוט ,טנורנּפָא ןופ טייז רעד ייב ןרָאד ןטמירקעגנסיוא

 .וצ ןעינעב 'ר וצ ףױרַא ּפָאק םעד טימ סיוא

 -עּפ ענעקשַארַאב טימ טקעדַאב ןיא רענייז ןברַאש רעמורק רעד

 ' .ךעלערעה ענעכ
 "יימש ןוייב ַא םיא וצ רע טינ ,ןעינעב 'ר ןביוא טעזרעד לאמס

 .ענייז רענייצ עלָאמש עגנַאל יד סיוא טערישטש ןוא עלעכ

 םענעניוצענכיױא ןַא טיס טקוק ,םיא ףיוא טקוק ,טניוטש עינעב 'ר

 ןופ קילבנֶא םעד טימ םינּפ רעד םיא ךיז טזייווַאב םיצולּפ רָאנ ,זדלַאה

 .לרעדורב ַא םענויז

 ?!הולמ רעד יול ,יול ---

 רע .ןעינעב 'ר וצ ּפָאק םעד ןצנַאנניא ףיוא ןיוש טבייה לאמס

 -- ,ײּפש ַא םיא ףיוא טוט ןוא ןּפיל עצרַאװש עניד יד ףיונוצ טמענ

 -וא םעד זיב ליומ ןייז ןופ סױרַא ךיז טצירּפש דלָאג ןופ םָארטש א

 ּפָאק םעד טימ ,ןסירעגּפָא טרעוו רע ןוא ,טנורגּפָא ןופ טנַאק ןטשרעב

 ףעפיט ,ןייטש ַא יו ,רעווש ,סטכעלש ןופ ךאלמ רעד ,רע טלַאּפ ּפָארַא

 ןכוז ענייז סיפ ענעגיוצעגסיוא עניד יד ,סיוארָאפ טנעה ;ד ,רעפיט ןוא

 .ךיז ןּפַאכוצנָא סעּפע ןָא

 טגָאי סע ,סיפ עטײרּפשעגסױא טיירב טימ טייטש עלהמהב סָאד

 וצ ןעמוקענ ןיא סָאװ ,טלעװו רעד טָא ןופ קערש רעד ריא ךרוד

 ...טשינרָאג

 .ןגױא ענענָאלשענסױרַא טימ טקוק ,טקוק עינעב 'ר ןוא
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 לה א טק עיפ ס רע ד

 רעד ןָא ןוא ןרעטש ןָא טכַאנ רערעטצניפ .ַא ןיא ןעשעג זיא סָאד

 ןענאװנופ .רעדלעפ יד ףיוא טכיל ?סיב ַא טעשזדנָאלבעג טָאה'ס ,הנבל

 .טשינ ןעמ סייוו ,ןעמוקעג ןיא סָאד

 רעיכ ערעזהנוא ןוב רעטרע עשירפ עטכידעג יד ןוא תובצמ יד

 רעד ןופ ןכָארקעגסױרַא ןענייז סע ןוא ,ןָאטעג רעק ַא ךיז ןבָאה סמלוע

 ,דרעב עקידמערעוו יד טימ ,םינקז וצ םינקז -- ,רענייב יד שינעפיט

 !ךעלקישזיּפ רעדניק עניילק ןוא ,סענעדיי עשירַאנ ,רעבייוו טימ רעבייוו

 טַאהעג ןבָאה סָאװ ,רעדלעפ יד ףיוא ןעגנַאגעגסױרַא ןעמ זיא זייוותונחמ

 טָאטש רעד וצ ןעגנַאנעגסױרַא ןעמ זיא ןגעוו יד ףיוא ןוא ,טכיל ?סיב ַא

 .םיור

 !טָארט וצ טָארט ,טָארט וצ טָארט

 ערעייו ןופ םניװ רעד טצפיו סע ןוא ,םינקז וצ .םינקז ןעײנ סע

 רעד טימ ךיז טעקשוש ןעמ ןוא ,רעבייו טימ רעבייוו ,סיורא רענייב

 ךַײז ןעילוט ךעלעדיימ ענייש יד ןוא ,סױרַא רענייב יד ןופ טײקטסוּפ

 סעדנַאש יד טנעה יד טימ ןקעדַאב ייז ןוא ,רערעדנַא רעד וצ ענייא

 .תועונצ יד ,ךיז ןעמעש ייז לייוו .,ערעייז

 ַא ,רדס א טימ ,סעדערעשט יו ,רעדניק עניילק יד ןעייג סע ןוא

 .לסּפעש ַא וצ לסּפעש

 ןַא יו רעטעװעטָארדרַאפ ַא קז ַא ּפֶא ךיז טלעטש םיצולּפ
 סע ,ןגעוו יד ףיוא .גרַאוװניילק םעד ּפִא טרַאװ רע ,ּפָאטנלַאשט רעטלַא

 :טלעוו רעד ףיוא םיוט רעד ,ןקשטיטלַא םעד ,םיא טלעפעג

 !םישודק ןאצ --

 :גראווניילק סעדערעשט עקידנעייגייברַאפ יד ךעליירפ םיא ןרעפטנע

 .עמ ,עמ ---
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 -נוא טצנַאט רע ,ןטייז יד רַאפ ךיז טלַאה רעקשטיטלַא רעד ןוא

 :ןירַא ךעלסעכעט עקידייל יד ןיא ייז טשטַאּפ ןוא - ,רעט

 !ּטעקינהרבח עסייוו ;ריא -- | 

 ןטייז עלַא ןופ םיור טָאטש רעד וצ טכַאנ רעבלַאה ןָא ןעמ טמוק

 עטכייפ -- טָאטש ןופ טנעוװו יד ןּפַאטַאב םיתמ יד ,טלעוו רעד ןופ

 ',טשִינ ןעמ טנפע ,ןרעיוט יד ןיא ןָא טּפַאלק ןעמ ,טנעוז

 -- !?ןעמ טוט עשזסָאו --

 ךעלקישזיּפ יד ןוא ,ּפָאק ףיוא ּפָאק םינקז יד קעװַא ךיז ןלעטש סע
 יד ףיוא ףיױרַא טרעטעלק ןעמ ןוא ,ךעלעקציילּפ .יד .רעטנוא ןלעטש

 -ווא טנאה א טרילרַאפ ,חלצוי-אל ַא ,ןנימ-רב א רעמָאט ןוא ,ןרעיומ

 ףיורא טרעטעלק ןוא ,טנַאה יד ,ףױרַא לעטש ַא ךיז יז טוט ,סנגעוורעט

 ןיילא .,עירעב יד .קעװַא .יז טַײנ ךאנרעד .תוחוכ ענענויא יד םיק

 -טעּפ יד ּפָארַא טיצ ּתֹמ רעטוװרּפענ ַא רענייא ןוא .טָאטש רעד רעביא

 ..ןלַאפּפָארַא טשינ לָאז יז ,עטַאיּפ יד וצ טדניב ,זדלַאה ןופ עיל

 ,העפעה יד היא קידננוייוש ּסיוא ךוז ןעמ טנייו יװא טא א

 טרעגַאלַאב ןעמ ןוא ןזיוהריפ עמערַאוו יד ןיא ,רעמעדיוב עכייוו יד ןיא

 .טָאטש ןופ םמערוט עכיוה יד זייוװסעּפוק

 ןוא ,םרעטסיולק יד ןופ רעקעלנ יד ךעלעמַאּפ גיוו א ךיז ןעוט סע
 -עווש ,ןעננולק עטיירב .ןנָאלש וצ ןָא ןיילַא ייז ןבייה טייקרעוװש א טימ

 רעקעלנ יד ןופ ןוא .ןַײרַא טָאטש רעד ןיא ןלַאפ ,רענייטש יד יװ עד

 טניר סָאװ ,טולב ,תועמשמ .,םָארטש רעטיור רענטומ ַא ּפָארא טניר

 ..ּפָאט-ּפיט ,ּפָאט-ּפיט .סנּפָארט ערעווש ןיא דרע רעד ףיוא ּפָארַא

 !םיור

 .ןנימ-רב א טעב ןדעי רעטנוא ,תמ ַא טניל רעטצנעפ ןכעלטיא ייב

 ןוא ךעלעניוו יד ןיא סיוא ךיז ןצעז ,עטרעטַאמרַאפ ךעבענ ,םינקז יד

 !רעטָאפ ,ינעטַאט ,טכַאנ עטוג ַא :עקשטערדלָאק רעד טימ וצ ךיז ןקעד

 ַא ןוא סקידעבעל ַא - ןטעב יד ןיא טייווצעבלַאז טפאלש ןעמ ןוא

 וצ קידתועינצ ןיירַא ןכירק ךעלדיימס יד .טייקכעלרעדירב בילוצ ,סטיוט

 -טעײטרַאפ ןוא ,ןנעו טפַאשביל ןופ ןטעב יד ןיא ךעלמירוחב עגנוי יד

 טלכרָאכ ,תולוק עקידרענייב יד ןעמ טעבָארקס טייהרעקניליטש ,טייהרע

 .ןיירא טכַאנ רעד ריא ןעמ
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 קַאבלוק- השמ

 :..עבכּככרררר ,עּככּכַאררר ,עכַאד ---

 יד ןגעלעג ןענייז רעטצנעפ יד ןיא ןעינעב 'ר ייב טייוו טעה ןוא

 םעטָא ןַא ןָא ןוא ,ערעדנַא יד ףיוא ענייא ןפרָאוװעגנָא ,סעקינווָאװדעמַאל

 .לקַאטקעּפס םעד ףיוא טקוקעג

 -עג ,רעטצנעפ םוצ טקירדענוצ ּפָאק םעד ןטלַאהענ טָאה רעב 'ר

 -יטש ןופ טָאה םלוע רעד .םייונ יד ןטלָאשרַאפ ןוא ןרערט יד טקיטש

 -סױרַא טימ גנירעה יד יו ,רעטצנעפ יד ןיא ןנעלענ ,טכיײרּפעג שינעק

 ,ןעמעלַא רעביא רעכעה ןענַאטשעג ןיא עלעּפמיג ןוא ,ןניוא עטצָאלגעג

 א ךרוד יו ,גנולעטשרָאפ רעד ףיוא טקוקעג רע טָאה טסיופ ןכרוד

 .וויטקַאּפש

 ,םיור טָאטש רעד רַאפ טכַאנ קיטש ַא ןסירעגפיוא ךיז טָאה ָאד

 עדעי טָאה עלעּפמינ ,רענייב יד ןופ לקַאטקעּפס רעד ןעוועג זיא סע ווו

 .טכַארטַאב טוג טייקיניילק

 עתמא ןַא ךָאד זיא הלותב יד טָא -- טגָאזעג רע טָאה ,טעז --

 !עטערה-רצי

 זיא רע ,ןעלעּפמיג וצ ןפָאלענוצ זיא לקינווָאװדעמַאל ןיילק סָאד

 :ןענַאטשענוצ םיא וצ

 ?סָאד זיא סָאװ ,?רוחב ,זייוו ,זייוו ---

 ךיז טָאה ?קינװַאװדעמַאל סָאד ,ןזיוועגנֶא םיא טָאה עלעּפמיג

 ןךוא ,למינּפ לציּפ סָאד טערומשזענפיונוצ ,עלעדרעב ןרַאפ טּפַאכעגנָא

 .טצַארקעג ךיז רע טָאה נונעת סיורג ןופ

 ?לרעטעפ ,טצַאהעצ ױזַא ךיז ריא טָאה סָאװ ---

 -טייוו יד .קידנרעה טשינ טכַאמעג ךיז טָאה קינװַאװדעמַאל רעד

 ןשעל ןעמונעג ךיז ןבָאה'ס ,רעלעקנוט ץלא ןרָאװעג לייוורעד זיא טייק

 א ןעזעג רָאנ ןיש טָאה ןעמ ,שינעפיט רעד ןיא ןטרָאד רעדליב יד

 .שינרעטצניפ .רעד רעטניה טייוו .טייקטסוּפ עסייוו

 םייב קידנניל ,טלמערדעגנייא ןבָאה סעקינווַאװדעמַאל ערעדנא

 טקוקעג ,קיטכעמנָא ןסעזעג ןענייז ,םילבוקס יד ,ערעטלע יד ;רעטצנעפ

 .טכַאנ רעגנַאל רעד ןופ עטרעמוארַאפ ,טייקטסוּפ רעסייוו רעד וצ ןיהַא

 ןזיװַאב טייקלעה רעליטש רעד ןיא ,ןטרָאד ךיז טָאה לָאמַאטימ
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 סָאד םייהַא טריפענ טָאה רע .עינעב 'ר ןעווענ זיא סָאד ,טלַאטשעג ַא

 .עלהמהב

 רעד ןיא ?קירטש םעד טימ סיוארָאפ ןעגנַאגעג זיא עינעב 'ר

 ןעניגַאב םוצ טשרע .ןעננַאגעגכָאנ םיא זיא עלהמהב סָאד ןוא ,טנַאה

 .לימ רעד ןיא קירוצ ןעמוקעננָא רע זיא

 .רענרעה יד ףיוא ףלָאװ םענעסירעצ ַא ןגָארטעג טָאה עלהמהכ סָאד
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 הנבל יד שדחמ ןעמ זיא לטעטש ןיא

 יינש רעד .טכַאנ עקידנקלָאװ עקידרעטניוו ַא ןעוועג ןיא סע ןוא

 ןעגנַאהעגּפָארַא זיא ןוא רעכעד יד טקעדעננייא םעראוו ןוא קיד טָאה

 .ךעלמייב ערַאד עקיצנייא יד ןופ רעקיטש ןיא

 :טייקיטכיל רעלעּכָאט ַא טימ ןטכיולעג טָאה לטעטש עצנַאג סָאד

 ;הנבק רעה ןופ ןוא יינש ;ןופ

 ,עטצלעּפעננא ,רעזייה יד ןופ טקורעגסױרַא ןדיי יד ךיז ןבָאה סע

 -לוש יד ףיוא ךיז ןבילקענ ,עמוטש ,סעליישטַאפ טיס עטלקיװעגמורַא

 תובל יד ןייז וצ שדהמ קרעמ עסיײװ יד הוא ןוא ףייה

 יו ,טּפעלשענ ךיז ייז ןבָאה טייקסייוו רעקידנעקנַאלב רעד ןיא

 .ןסאנ יד ןופ ןגָאר יד ייב ,רעשיה יד עזַאּפ ,סעטַאמש ךעלטניב

 ןא ,ךאד ןקירעדינ ַא ףיא ןסעזענ ןיא ?טעטש ןופ טָאג רעד

 טימ ןוא סעטיּפָאק עטנקירטרַאפ טימ עשטַאילק עטרעוויידרַאפ עטלַא

 .ןטניה קע ןטרעביושעצ ַא

 טלקַאשעג ,קרעמ יד ףיוא ךעלדער ןיא ןבילקענ ךיז ןבָאה ןדיי יד

 -כיצ יד רעביא ןניוצעגסיוא ךיז ןבָאה סנטָאש עגנַאל ערעייז ןוא ,ךיז

 .ןסַאג יד ןוּפ ןטייקטייוו עקידנעלקניפ-קיט

 רעד וצ ךיז ןניוצענ ,רעכעד רעזייה יד טמירקענסיוא ןבָאה סע

 .םרעקיוה עקידמיואמ טימ יוװ ,ןטנַאק עמורק יד טימ ףױרַא ,ךיוה

 -ַָאנק עסייו ד .טָאנ וצ טנעה יד ןביוהענפיוא ןבָאה םיללּפתמ יד

 .הנבל רעד רעביא זיב ,גנַאל ןָאטענ יצ ַא ךיז ןבָאה רעגניפ עקידעכ

 עסייו עטייו יד ףױא ןנעװַאב ןעמונעג ךיז טָאה ןטָאש רעייז ןוא

 .ןטייקיולב

 רַאד ,ךיוה ןסקַאװענסיױא ןענייז ןדיי יד ןופ ןקעלפ עלעקנוט יד

 טימ ןוא ,יינש ןיא ךעלכענק עניד ענעניוצעגסיוא יד טימ ,רענעּפש יו
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 םיפוג עלָאמש ערענָאמ יד ןוא ,ןעלמיה יד ןיא ּפעק עקישטַאלּפ יד

 .טנגעג רעצנַאנ רעד רעביא טלקַאשענ ךיז ןבָאה

 יד ןיא ,יינש םעד ןיא טּפַאשקנעב ַא טשימעגסיוא ןעוועג זיא סע

 ןבָאה סָאו ,ךעלזייה עלַָאמש יד ןיא ןוא ןניוא ענעניוצעגסיוא םורּק

 עקיטכיפ יד טימ רעננעל .ןוא רעננעל ץלא קטיה םוצ ןנױצשנ ךד

 .ייז ןיא ןטלַאּפש

 ןקירעדינ ןייז ףיוא טקערטשעג ךיז טָאה לטעטש ןופ טָאנ רעד

 ,הנבל יד ןעמענמורא טלָאװעג רע טָאה ןעָאלק עטשרעדָאפ יד טימ ,ךַאד

 ,פרעס רעטלַאק רעסיורג ַא יװ ,לטעטש ןרעביא טיירג ןנעלענ זיא סָאװ

 עכיוה לדער ַא ?לסעג רעקיטייז א ןופ טזָאלענסױרַא ךיז טָאה'ס

 -עשט עמוטש ַא ,ערעטצניפ ,ענעניױבעגנייַא ןעגנַאגעג ןענייז ייז ,ןריי

 -רעביא ביוט ןטרָאד ןוא ,ךיז ןבילקראפ קרַאמ ןופ לקניוו ַא ןיא ,עדער

 .םכילע-םולש ערעדנַא יד וצ ענייא ןעירשעג

 יבר רעייז סָאװ ,לטעטש ןופ םידיסח עטלַא יד ןעוועג ןענייז סָאד

 ו .ןרָאװענ םלענ ננַאל טשינ ויא

 ןטעבעג ,ןעלמיה יד רעבירַא טנעה יד טקערטשענסיוא ןבָאה ןדיי יד

 ןשטנעמ יד טזָאלרַאפ טָאה סָאװ ,םעד רַאּפ העושי ַא ןוא ךיז רַאּפ ףליה

 .רעדלעוו ןוא רעדלעפ יד ןשיווצ ןבעל ןייז ןקידנע קעװַא זיא ןוא

 ןוא ,סױרַא טייקיולב ןייז ןופ טכליהעג טָאה יינש רעקרַאטש רעד

 רענעי ןופ ןסָאנענרעבירַא םיא ךרוד ךיז טָאה טפַאשקנעב עליטש א

 .טלעוו טייז

 ,שטנעמ רעקידעכַאו א טקוקענסױרַא ךיז טָאה רעזייה יד עזַאּפ

 ןרעטמַאל ַא טימ לטעטש ןיא ןעמוקעגניירַא סע זיא יקסוועלבורוו ןַאּפ

 ןבָאה'ס ,ןניױא יד רַאפ טדנעלבעג טָאה ןסיורד םנה ,טנַאה רעד ' ןיא

 .טייקיטכיל-לנָאּפש א טימ דלומ רעד ןוא יינש רעד ןטכיולעג
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 ץ אל ַאּפ ןיא

 .ןטכיולעגפיוא ןבָאה ץַאלַאּפ סיקסוועלבורוו ןַאּפ ןיא רעטצנעפ יד

 טימ טקוקעג ,ךעלטעטש יד ןופ ןנָאר יד ייב ןדיי יד סױרַא ןענייז סע

 טשינ ,שינעטייו רעד ןיא טכיל ןקידגנילצולּפ םעד ףיוא גנופַאגרַאפ ַא

 ּהמשנ רעד ןיא קערש לסיב א טימ ןוא ,ךיז ןשיווצ טרָאװ ןייק טדערענ

 .ןדָאל ןוא ריט ןגָאלשענוצ ןוא רעזייה יד ןיא עקידנגייווש קעװַא

 ןוא סעטערַאק ,סעקשזַאמעלַאק ןגָארטעג ךיז ןבָאה ןנעוו יד ףיוא

 ןוא ןשטייב יד טימ ןעננולקעג ,טכַאנ רעד ךרוד ןגיולפעג ,ןענָאטעַאפ

 בוט-םויךעילימַאפ םעד ףיוא רעטכעלענ ןכעלרעייפ א טימ טגָאיעג

 .סיקסוועלבורוו

 .ןּפמָאלצילב ענייז טימ טדנעלבענ טָאה ץַאלַאּפ רעד

 רעניד ןגיולפענמורא ןענייז ּפערט עטקעדעגסיוא עסייוו יד ףיוא

 ךיז טעקשושעג ,טסעג יד ןופ סרעטופ יד ןנָארטעג ,קירוצ ןוא ןיהַא

 .ןרעדעי רַאפ ךיז טקובעג ,טעיַאמשרַאפ

 רעטכעט יד טימ יקסרימָאבויל טשריפ רעד ןעמוקעננָא זיא סע

 -עג ךעלפעה ךעליירג ,טנגענַאב ייז טָאה ,ןייֵלַא ןַאּפ רעד ,רע .ענייז

 יד ןיא רעטכעט ענייש יד טשוקענ ןוא ךיז טגיינעג ,ייז וצ טלכיימש

 .רעגניפציּפש

 עגנַאל יד טכרָאשעג ןבָאה ןליד עטברַאפעגיקידלטסעק יד ףױא

 ךיז ןנָאה סע ,סענילָאנירק עשיזיוצנַארפ יד ןופ ןּפעלש ענעדייז עסייוו

 .סעצנַאװ עשיטכַאלש עבָארג טפול רעד ןיא טלקַאשענ

 -םיש עגנַאל ףיוא ,טנפעעג ןענַאטשעג ןענייז ןריט עטיירב יד ןוא

 ענרעבליז ןיא ןייוו ,ןטרָאט ,עטצריוועג זדנעג ןגָארטעג ןעמ טָאה ןעל

 .ךעלרעמע
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 ןיא ןעלּפָאג יד טימ טיירג ןסעזעג ןענייז עמערָא יד ,םיצירּפ יד

 .גרַאװנסע םעד ףיוא קידהוואת טקוקעג ןוא ךיז טהמכחענ ,טנעה יד

 הרוא רערעטלע רעד .טליּפשעג טָאה רעטסעקרָא רעשידיי א ןוא

 ןביוהעגנָא ,ןגױא עטכַאמענוצ טימ סיוארָאפ ןענַאטשעג ןיא ףלָאװ

 -ירַא טרעטַאמרַאפ טָאה טנאה עכייוו ןייז .עלעדיפ רעד ףיוא ןליּפש

 .טייהרעטעיײטרַאפ ,טנייועג ,טעלנענ ,ןניובלדיפ םעד טימ טריפעגרעב

 ,ןרָאװעג טעיײטרַאפ ןיא סָאװ ,ןַאמערָא ןַא ןופ הליפת יד

 ..ץרַאה ןייז ןסיגסיוא סע טוט טָאג רַאפ ןוא

 יד יו ,עפייטש ןוא עשירפ ,ןריציפֶא יד ןעמוקענניירַא ןענייז סע

 טלכיימשעג ןוא ערעייז ןרָאּפש יד טימ ןליד יד ףיוא טלקניפעגוצ ,רענעה

 סיקסרימָאבויל רעטכעט ענייש יד ייז ןבָאה סנטייוורעדנופ ,ןעמעלַא וצ

 ר ריר .ןפורעגוצ
 ןשיוצ טיירדעגמורא ךיז טָאה םינּפ םענעקורט ַא טימ הלנ ַא

 .םלוע

 עזָאר ןוא עסייוו .ץנַאט םוצ ןֹרָאּפ יד טלעטשעגסיוא ךיז ןבָאה סע

 ,רענעמ יד ןופ קער עצרַאװש יד ןנעקטנַא הרוש רעגנַאל ַא ןיא ןעיורפ

 יד ןופ ּפעק יד רעביא רעגניפדץיּפש יד ראפ ןטלַאהעג ךיז טָאה ןעמ

 טניינעג לדייא ךעלרעייפ ,לדער ַא ןיא ךיז טיירדעגנ םַאזננַאל ,ןעיורפ

 .ןנעוו טפַאשביל ןופ לָאמוצ ךיז טעקשושענ ןוא ךיז

 : .לַאנקעג ַא טימ טנפעג ךיז ןבָאה רעשעלפ יד

 טימ טצנַאטעג ןבָאה רעמעזוב עקיד יד טימ סעטצירּפ ערעווש

 טימ ןעמונענמורַא ייז ןבָאה ןליבסנַאס עניילק יד ,ךעלמירוהב עגנוי

 ןָא ךיז ןסענרַאפ ,ךיז וצ רעמעזוב יד טקירדעג קרַאטש ,טנעה עדייב

 .ןזָאלענּפָא טשינ ןוא ןעמעלַא

 טרעהענוצ ,רעטסעקרַא םעד רַאפ טלעטשענּפָא ךיז טָאה הלנ רעד

 םיא ןוא ןפלָאװ 'ר וצ רעטנעענ ןעגנַאנענוצ רע זיא ךָאנרעד ,עלייוו ַא

 :ןָאטעג גָאז ַא

 !ןַאּפ ,ןליּפש רעיא טשינ סעּפע טלעפעגנ רימ ---

 זיא ,םיִא ףיוא ןָאט וצ קוק ַא ןזיוװַאב טָאה ףלָאװ 'ר רעדייא ןוא

 יד רַאפ ךיז ןקָארשרעד תועמשמ .,ןעגנַאנענקעװַא ךינ ףיוא הלג רעד

 ןַאּפ םעד שיט לקניױו ַא ייב ץענרע ןעזרעד טָאה רע .דייר ענענייא
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 קַאבלוק השמ

 ייב קירעיורט ?סיב א ,ןייֵלַא רענייא ןסעזענ זיא סָאו ,יקסוועלבורוו

 .שַאלפ רעטנפעעגנ ַא

 ' .טצעזעג םיא ןבעל ךיז טָאה חלנ רעד

 ןטלאהענסיוא טשינ שטיטכַאילש רעטלַא ןַא טָאה שיט םייב

 ;ןדלַאה ןפיוא ?טעוורעס סָאד טקעטשרַאּפ דניוושעג רע טָאּה ,ןָאסַאפ

 ,דנַאג יד ןדיינש קידנעלמרומ זייב ןעמונענ ןוא רעסעמ-לּפָאג טּפַאכעג

 : .ץנַאט ןופ סױרַא ןענייז עכעלטע
 טנעה עקנילפ ערעייז טימ ,ןניוא יד טדנעלברַאפ ןבָאה ןעיורפ

 עקיטפַאהקלַאש טימ ךיז טרעהעגוצ ןוא סרעדעפ עכייוו יד טגעװַאב

 .ןרעילאואק ערעייז ןופ דייד עביל יד וצ ךעלעכיימש

 :חלג םוצ טגיױבעגרעבירַא ךיז טָאה יקסלעבורוו ןַאּפ רעד

 ?םערָאװ רעד ךימ טנָאנ סע סָאו ,לרעטָאפ ,ןעמ טוט סָאװ --

 !ןַאּפ ,יודיוו גָאז ,הבושת וט --

 טקורעגנירַא רעטצניפ םיא וצ ךיז טָאה יקסוועלבורוו ןַאּפ רעד

 :םינּפ ןיא

 !?פרעטָאפ ,טָאנ ןיא טשינ ביולנ ךיא זַא ,רעבָא --

 ,ןענופעגסיוא טָאה זדנַאנ ?יומ ןלופ ןטימס שטיטכַאילש רעטלַא רעד

 ' :ןשימניירַא ךיז ןעמ ףרַאד ָאד זַא
 .ןביולג זומ ןעמ ,ץַאנגיא ןַאּפ ,ןביולג זופ ןעמ --

 רע ,טקוקעגמוא טשינ םיא ףיוא רעבָא ךיז טָאה יקסוועלבורוו ןַאּפ

 טנעה יד רַאפ םיא ןעמונעגנָא ,חלנ םוצ טקורענוצ רעטנעענ ךיז טָאה

 ןיא םיא וצ ןעירשעגניירַא רע טָאה רעירפ יוװ רערעטצניפ ךָאנ ןוא

 ;ןיירַא םיִנּפ

 !?לרעטָאפ ,טָאנ ןיא טשינ ביולנ ךיא זַא ,רעבָא --

 טּפַאכעג טָאה רע .טנפעעצ טיירב םיא ייב ךיז ןבָאה רעכעלזָאנ יד

 יא ךי טאה סע .דרע רעד ןָא ןָאטענ ץעז א ןוא שיט ןופ שאקּפ יד

 | / .טקַאהעגּפָא לָאמַאטימ רעטכעלעג רעד לַאז

 .רעטרע יד ףיוא טרעווילנרַאפ טכירעגמוא עֶלַא ןבילבעג זיא ןעמ

 ?קניוו רעדנַא ןַא ןופ ךיג ףיוא זיא יקסהימַאבויפ טשריפ רעד

 ןקיאורַאב ןעמונעגנ טָאה רע ;ךעלעטירט עדניוושענ טימ ןעננַאגעגוצ
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 -סיוא ךיז רע טָאה ןעמעלַא וצ ןוא ,ּפָאק ןרעביא םיא ןטעלג ,ןַאּפ םעד

 ;ןּפיל יד ףיוא עלעכיימש ַא טימ טעווערעקעג

 .ןלַאפענּפָארַא זיא שַאלּפ ַא ,טשינרָאג זיא סע --

 .ןליּפש טרעהענפיוא טשינ ,טליּפשענ טָאה רעטסעקרָא רעד ןוא

 -יוהעגפיונוצ ,טייקכיה ַא ףיוא ןסעזענ ןטרָאד ןענייז םירמז-ילכ יד

 יד טימ ,סעטָאּפַאק יד ןיא ,םילכ יד רעביא ,ענעגיובענרעבירַא ,עטרעק

 רעד ןעגנַאגעגנָא טשינ ייז ןיא סע .ןעניּפש ?מעזענ ַא יװ ,דרעב

 ךיז ןבָאה ייז ,סרעּפרעק עננוי יד ןופ דיירפ יד ןוא ייז םורַא לקניפענ

 ןעלאיפייפ ,ןטיימורט יד ךרוד םיליהת טנָאזענ ,םילכ יד ןיא ןָאטרַאפ

 .ןקיוּפ ןוא

 -יטש טזָאלענּפָארַא ןבָאה ןריציפֶא .ןעקנירט ןביוהעגנָא טָאה ןעמ

 טלייצרַאפ ךיז ןבָאה סעטצירּפ .רעסַאװ יו ןייוו ךעלשעלפ טייהרעל

 רעטלַא רעד .זירַאּפ ןיא ץענרע ןעניווו סָאװ ,ןיז ערעייז ןופ סרעדנווו

 רעד טימ ןטלאהענוצ טָאה רע ,ןרוכיש ןעמונעגנ ךיז טָאה שטיטכַאילש

 -ענוצ קידרעפָאה ןוא ךעלזעלנ יד טרעקעגניירַא ,עצינליטַאּפ יד טנַאה

 :ןגירש

 טגעלפ ייברעד ןוא !ןרוכיש ןופ סעקענש ,ריא טסייוו סָאוו --

 יז ןעיצּפָארַא ,ענייז ץנָאװ עבָארג ַא ןָאט םענ ַא רעגניפ ייווצ טימ רע

 יינ ַא טייצ .רעד רַאפ טנַאה רעטייווצ רעד טימ ןסיגנָא ןוא ?סקַא ןזיב

 :לזעלג

 !ןרוכיש ןופ ,סעקענש ,ריא .טסייוו סָאוו --

 ןזיווַאב טָאה ל?צירּפ רעננוי ַא .טבילרַאפ ךיז ןבָאה ךעלדיימ עגנוי

 ענרעדליג טנעה ענייז ןופ ןדניוושרַאפ סע יוװ ,יירעלצניקצרַאװש

 ךָאנ ןעגנערבניירַא ןסייהעג טָאה יקסוועלבורוו ןַאּפ רעד ןוא .תועבטמ

 ןוא רענידַאב יד וצ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רע .ןייוו ןטסטלע םעד ,ןייוו

 טָאה רע .ןפלָאװ 'ר רעטסעקרַא םעד ןיא ןעזרעד רע טָאה לָאמַאטימ

 ןשיווצ ןופ טקורעגסױרַא קילייא ךיז טָאה ןַאּפ רעד .טנָאמרעד סעּפע ךיז

 :ןײרַא עלעקניוו ןיא םיא וצ ןעננַאנענוצ רעכיילב ַא זיא ןוא טסעג יד

 ?ןַאּפ ,ןֿפָארטעג טשינ ץעגרע ְךייַא ךיא בָאה --

 :ןײרַא ןגיוא יד ןיא טקוקעג טלַאק םיא טָאה הףלָאװ 'ר

 .טשינ סייוו ךיא --



 קַאבלוק השמ

 ?םלצ ןטלַא םייב געוודייש רעיווַאהיל םעד ףיוא ?ןטרָאד טשינ --
 .טשינ סייוו ךיא -- |

 ריא ןיא ןיירַא קירוצ ןזיא ףלָאװ 'ר .טליּפשעג טָאה עלעּפַאק יד
 -נעּפעג יוװ ,םיא רַאפ ןענַאטשעג ױזַא ןיא ןַאּפ רעד .עלעדיפ רעד טימ

 טסורב רעד ןופ ןרערט ןסירעג ,טּפוצעג ןוגינ רעד םיא טָאה סע .טעט
 עלעּפאק רעד רַאפ םייטש רע זַא ,טכודעגסיוא םיצולּפ ךיז טָאה םיא ןוא
 .טנעה יד ןיא רענייז ץרַאה רעד טימ רעטשלחרַאפ ַא

 -עג טָאה רע .ץנַאט ַא ןיא סױרַא זיא שטיטכַאילש רעטלַא רעד

 טצעזעגוצ ךיז ,לויטש עטיור ענייז ןופ לּפַאנק עכיוה יד טימ טּפַאלק

 יו ,טנעה יד ןגיוצעגסיוא ,ּפָאק םעד ןגױברַאפ ,ךיז ןביוהעגפיוא ןוא

 ,ךיג טלּפַאלּפעג ,דָאר רעטיירב ַא ןיא ךיז טזָאלעגקעװַא ןוא ,םלצ ַא

 ,לויטש יד טימ ןצעז ןעמונעג רעדיוו לָאמַאטימ ןוא סיפ יד טימ ךיג

 .סקָא ןַא יו קידנעּפָאס ןוא טנעה יד טימ שירעגנויליווו קידנּפַאלקוצ

 ןטלַא םעד ןבעגענוצ ,םיא םורַא טלגנירעגמורַא ךיז ןבָאה טסעג יד

 -עג ייברעד ןוא ,טּפַאשעירעב ןייז קידנרעדנוווַאב ,טומס שטיטכַאילש

 ןעמוקנָא ףרַאד סָאװ ,ץירּפ ןטמערָארַאפ םעד ,םיא רעביא ךיז טהמכח

 .ןשיט עדמערפ וצ

 רעד טימ ןעמונעגמורַא ,דָאר ןיא ןענַאטשעג זיא יקסרימאבויל

 -ופ א טימ ,רעקנילופ ַא ,רעטסגניי רעד ,רענייז ?רעטכַאט רעטסנעש

 -ויפ רעטכָאט עכעלרע סָאד ,טסווועג טָאה יז .ןּפיל יד ייב ןכייצרעט

 ,שטיטכַאילש ןפיוא קידנקוק ,ןעלכיימש ףֹרַאד ןעמ זַא ,סיקסרימָאב

 ךעליירג ,ןיקסוועלבורוו ייב טנייה טוג טשינ טליפעג ךיז טָאה יז רעבָא

 :טוג טשיג

 -- יקרַאיװָאדעינ --

 תורכיש ןופ ןיוש רעקראטש טצנַאטעצ ךיז טָאה שטיטכַאילש רעד

 ןפרָאװעג ןוא ּפָאק םעד טזָאלענּפָארַא ,טוט רע סָאװ ,טסוװװעג טשינ

 -ענּפָא םיא ןופ טסענ יד ךיז ןבָאה סע .עלדישַארטס ַא יװ ,טנעה יד טימ

 ןיא לַאז ןיא ;ןקוקמורַא ןעמונעג ךיז טָאה ןעמ ,סָארדרַאפ טימ טרעק

 ..ןדייר ןופ ןטלַאהעגנייַא סעּפע ךיז ןבָאה טסעג יד .ליטש וצ ןרָאװעג

 .עליריק יוג רעסעוורָאב רעטלטַאּפעצ ַא ריט רעד ייב ןענַאטשעג זיא סע

 טשינ ,ןגיוא עטצַָאלגעגסיוא טימ םיצירּפ יד ףיוא טקוקעג טָאה רע
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 טימ ןָאטעג ?קניפ ַא םיא ףיוא טָאה סע .החמש עקיורג יד ןענַאטשרַאפ;

 טנערבעגּפָא םיא טָאה סע ,ןרעיוא עשירעבייוו עטקַאטעג ןופ ןטנַאילירב

 טדנעלברַאפ ,םעטָא רעד טּפַאכרַאפ טָאה סע ,טנעה יד ןופ דלָאנ רעד

 .ךיז וצ ןעמוקעג זיא עליריק .רעטערַאבעגּפָא רעד סָאוו םיוק ,ןרָאװעג

 ַא טימ ןביוהעגנָא ,ןָאטעג ץַארק ַא ךיז רע טָאה טנעה עננַאל יד טימס

 :עמיטש רעקירעזייה

 -רעדירב ,םלצ ןופ ןכָארקעגּפָארא זיא סוזעי ,עניימ ךעלרעדירב --

 !עניימ ךעּל

 ןיא שטיטכַאילש רעטלַא רעד .םוטש ןענַאטשעג ןענייז טסעג יד

 -ייק .ףיױרַא ףיוא ּפָאק םענעפרָאװרַאפ ןטימ דרע רעד ףיוא ןגעלעג ןיוש

 א ןענַאטשעג ןיא ןעמ .טקוקענמוא טשינ םיא וצ רעבָא ךיז טָאה רענ

 סע ןוא ןגיוא עקידכעלייק טימ ,ּפָאק ףיוא ּפָאק ,סנטייוורעדנופ לסיב

 .ןעמעטָא םוצ טפול טלעפעגסיוא טָאה

 :סױרַא בוטש רערעטצניפ ַא ןופ יו טדערעג טָאה עליריק

 ,ןעועג םיא ךיא בָאה גָאט ןקידנגעד ַא ןיא ,בעל ךיא יו ױזַא --

 -קעווא זיא ןוא געוודייש רעיווַאהיל םייב םלצ ןופ ןכָארקענּפָארַא זיא רע

 ..ענייט ךעלרערירב .כעל ךיא יװ יװא ..טלעװ רעד רעביא ןעננאהעי

 ַא .טמוטשענ ןבָאה טסעג יד .טמלצענרעביא ךיז טָאה רע ןוא

 ןסעורָאב םעד ,טכַארטַאב םיא טָאה עקיטולבטלַאק ַא עטצירּפ ערעווש

 ךיז יז טָאה לָאמַאטימ ןוא טנעקרעד עטשרע יד םיא טָאה יז ,עליריק

 : :טכַאלעגרעדנַאנופי

 !יוג-דָאב רעד ךָאד זיא סָאד ,ריא טקוק סָאװ --- :

 זיא רע ;רעצישַאבטלעג רעד ,טּפַאכעג חלג רעד ךיז טָאה טלָאמעד

 ,םלוע ןשיווצ ןופ סיורא ןּפיל עיולב עטעמעשטשרַאפ טימ רעכיילב ַא

 טָאה םינּפ רענעקורט רעד ןוא יונ-דָאב םעד וצ ןעננַאנעגוצ טרַאה זיא

 :ןקעלפ עטיור ןעמוקַאב

 !?טָאג וטסרעטסעל סָאװ ,וד --

 ףיוא טָאה עלעריק .ייז רעביא ןָאטענ נייב ַא ךיז ןּבָאה טסעג יד

 רע טניימ סָאװ .,ןענַאטשרַאפ טשינ ,ןָאטעג קוק םענעסּפעש ַא םיא

 :חלק רעה ,םיכרעד

 ?ךיא --
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 :ןגירשעגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה חלג רעד ןוא

 !יוגידָאב ,וד ,טָאנ טסרעטסעל וד --

 ?ךיא --

 טָאה רעכעלזָאנ יד ןופ ,ןדנוצעגנָא גנילצולּפ ךיז טָאה עליריק ןוא

 רע .ןעמיוק א ןופ ךיור רעד יו ,םעטָא רעד טרַאּפשעגסױרַא םיא ייב

 :הלג ןפיוא רענניפ ןטימ ןעלטייט ןעמונעג ןוא ךיז וצ ןעמוקעג זיא

 .טסייטשרַאפ ,וד ,טָאג טרעטסעלעג טסָאה וד ,?רעטָאפ ,וד --

 -יריק ףיוא ךיז ןפרָאװעגפױרַא ןוא טעווערעגפיוא ןבָאה טסענ יד

 עקיכַאנק יד טימ טרעטיברַאפ ןסױטשעגּפָא ייז ןופ ךיז טָאה רע ,.ןעל

 -רַאפ ,דרע רעד ףיױױא טלקייקעצ ךיז טָאה םלוע רעד .ענייז סעציילּפ

 ןטלַא םעד דָארג ןניּפשענ ןוא ןרעדנַא םעד רענייא טקיטשעג ,טלמוט

 .ןײרַא םינּפ ןיא שטיטכַאילש

 טריפעגּפָא טייהרעליטש טָאה סיקסרימָאבויל רעטכַאט עגנוי יד

 ;טייז ַא ןָא ןעליריק

 ..ןענענרהראפ ךיז ןלעוו ייז ,עקינייד יד וצ ,עקשיליריק ,ייג

 ...עקינייד יד וצ ןעמוק ךיוא ?עוו ךיא ,ןעמוק ךיוא לע ךיא ןוא

 םיא וצ טָאה יז ןוא ,טקוקעג ןקָארשרעד ריא ףיוא טָאה עליריק

 -ענסיורַא םיא :טָאה יז ,ןענייו וצ טָאטשנָא ,טלכיימשעג טגערעגפיוא

 רעד טימ ןָאטענ ּפַאֿכ א םיא יז טָאה לָאמַאטימ ןוא ריט רעד וצ טריפ

 .טנַאה

 ...םוק ,עקשיליריק ,םוק --

 םירמז-ילכ יד .עלעּפַאק יד ןָאטענ ץעז ַא קידארומ טָאה סע ןוא

 רעביא ןניוב םעד טימ ןסירעג טָאה ףלָאװ 'ר .םלוע ןיא ןיירַא  ןענייז

 טָאה סע .טסענ עקידנגיל יד ןופ ּפעק יד רעביא ןעגנַאגעג ,סענורטס יד

 א טימ לרעמועלק ןיילק א .ןזָאלב-רפוש רערעטצניפ ַא טרעהעג ךיז

 ןגיוצעג תוחוכ יד רָאג טימ טָאה ,ןניוא יד רעביא זיב ,טוה רעטרַאה

 יד ןזָאלבעגנָא ,טיימורט ןייז ןופ רער ןגנַאל םעד טזָאלעגסױרַא ןוא

 .טסעג יד רעביא טירט עשרענלעז טימ טזיײרּפשעג ןוא ןקַאב

 .ןרופ יד .וצ ןסיורד ןָאטענ ףרָאוו ַא ךיז טָאה ןעמ

 ַא ךיז ןבָאה דרעפ עטעשויעצ יד ,ןשטייב יד טקַאנקעג ןבָאה סע

 -לעפ עקידלּפענ יד רעביא סעקשזַאמַאלַאק עננירג יד טימ ןָאטעג זָאל
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 ןבָאה טסענ עטלודעצ יד ,טכאנ רעד ךרוד םעטּפאר ןניוקפענ ,רעד

 -ענ ןוא רָאה יד ךיז ןסירעג ,טגָאלקעג ,רעדיילק יד ךיז ןופ ןפרָאװענ

 .ףליה ךָאנ ןנירש

 .ןרָאװעג םלענ טכַאנ רעד ןיא זיא סיקסרימַאבויק רעטכָאט יד
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 ַא

 ןוא ,טָאטש וצ טָאטש ןופ ,דנַאל וצ דנַאל טייג ,דוד-ב ,רע ןוא:
 :ייז וצ רע טגָאז ,ןשטנעמ טנגעגַאב רע ווו

 ?ערעדנַא יד ענייא ביל ריא טָאה סָאװרַאפ ,ןשטנעמ ---

 .עביל ןופ טשינ סייוו גרַאב רעד ---

 .עביל ןופ טשינ םייוו דלעפ סָאד --
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 יקסוועלבורוו ןַאּפ ןופ ןייטשוצסיוא טָאה עלעּפמינ סָאװ
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 ןענייז ךעלמערעוו יד .רואכ דעד ןכָארבעגכרוד טיור טָאה סע ןוא

 -קיטש ,טרעכיורעג רעטצענעגכרוד ַא טָאה דלַאװ רעד .ןענַאטשעגפיוא

 .ןגייוצ ענייז ףיוא ןעננאהעג ןענייז לּפענ ךעל

 םיא טָאה'ס ,סעטסוק יד ןשיוװצ ןופ ןכָארקעגסױרַא זיא עלעּפמינ

 -רַאפ יד ןבירעג ךעלטסיופ יד טימ ךיז טָאה רע ,טלעק ןופ טלסיירטענ

 .טצענעגעג ןוא ןגיוא ענעפָאלש

 -עפעשאב ןופ ןעגנילק ןוא ןעשטּפיּפ ןביוהעגנָא טָאה זָארג םעניא

 טפול רעקידנגרָאמירפ רעשירפ רעד ןיא ךיז טָאה טייוו ,טייוו .ןשינ

 טייוו ץעגרע טָאה ןעמ ,תועמשמ :קעה ןופ ײרעּפַאלק ַא טרעהרעד

 : .דלַאװ םעד טקַאהעג
 טנעלענוצ טָאה רע ,ןצרַאה ןפיוא קירעיורט ןרָאװעג זיא ןעלעּפמיג

 !דלַאװ םעד טקַאה ןעמ ,ַא :טרעהעקוצ ךיז ,ליומ םוצ ?לרענניפ סָאד

 וצ ןפיול ןעמונעג ןוא עקשזעטס ַא ףיױא טעוועריקרַאפ ךיילג טָאה רע

 טשינ רע טָאה ,ןָאטעג גנַאב יוזא םיא טָאה סָאד סָאװרַאפ .ןהחמש 'ר

 1 .טסוווענ

 ,עלעקשזעטס וצ עלעקשזעטס ןופ םעטָא ןָא ןפָאלענ זיא עלעּפמיג

 -טנַא ןעגנַאגעגסױרַא םיצולפ םיא זיא דלַאו ןופ שינעטכידעג רעד ןיא

 ןיא טנוה רעד ןוא ,טוה ןיא רעדעּפ ַא טימ יקסוועלבורוו ןַאּפ רעד ןגעק

 .ןפָאלענכָאנ םיא

 רעד ,טייז ַא ןָא ןגָארטּפָא ןעמונעג ךינ ףיוא ךיז טָאה עלעּפמיג

 :טלעטשענּפָא רעבָא םיא טָאה ןַאּפ

 ?ךלַאװ ןיא ָאד וטסוט סָאװ ---

 !ןַאּפ ,טשינרָאג --

 ?טשינרָאג טסייה סָאװ ---
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 .ךיז ױזַא ,ןַאּפ ,טשינרָאנ טָא --

 ?וד ,דלַאװ ןיא ףלָאװ ַא ןסירעצ ָאד סע טָאה רעוו ---

 !ןַאּפ ,ךיא טשינ --

 ?רעוו ---

 .וק ַא --

 .טשינ רעה ךיא --

 | אט ,המהב א --
 ךיז ןבָאה ייז תעב .שטעּפ עסייה רַאּפ ַא טּפַאכענ טָאה עלעּפמיג

 רעד ןפָאלענכרוד םיא זיא ,ןקַאב ענייז ףיוא ןדניצנא םייב ןטלַאהעג

 רַאפ ןָאטעג םענ ַא ךיז טָאה רע .טימעסיטנַא ןַא ןיא סָאד זַא ,קנַאדעג

 :ןנָאלק ןעמונעג ןוא ,ןקַאב יד

 !ףלעוו ערעייא ןסירעצ טָאה רעוו ?ןַאּפ ,ךימ ריא טנָאלש סָאװ --

 !?טשינרָאנ ןיוש .ךיא בָאה טעברא רעדנַא ןייק

 .סעטסוק יד ןיא ןכָארקעגניײרַא ץעגרע רעבָא ןיוש זיא ץירּפ רעד

 ץלַא ךיז טָאה םיא ,נעוו ןטימ ןפיול ןָאטעג זָאל א ךיז טָאה עלעּפמיג

 ןפָאלעננײרַא .זיא רע סָאו םיוק ,ךָאנ םיא טנָאי ץירּפ רעד זַא ,טכודעג

 -עגּפָא ,שטרָאק ַא ףיוא טצעזענּפָארא ךיז רע טָאה ןטרָאד ;קעה ַא ףיא

 םיא זיא ייברעד ןוא טמעטָאעגּפָא יירפ ,סייווש םעד ?ברַא ןטימ טשיוו

 ןעמונענסיױרַא טָאה רע .ּפָאק ןיא קנַאדעג רעפרַאש  ַא ןלַאפעגנייַא סעּפע

 םעד ןביירשרַאפ ךיז ןעמונעג ןוא ריּפַאּפ עלעקיטש ַא טימ לרעיילב סָאד

 .קנַאדעג

 עדליוו רעייהענמוא טימ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה סעטסוק יד ןופ

 -רעד ןוא ּפָאק סעלעּפמינ רעביא ןעגנורּפשעגרעבירַא ,לזעה ַא ןעגנורּפש

 ןיא טָא ןוא טנוה רעד ןפָאלענכױרַא שינעטכידעג רעד ןופ זיא ךָאנ

 ךיילב ןענַאטשעגּפיוא זיא עלעּפמיג .ָאד רעדיוו יקסוועלבורוו ןַאּפ ןיוש

 :ךוט ַא יװ

 ?דלַאו ןיא ָאד וטסוט סָאװ ---

 !ןַאּפ ,טשיגרָאג --

 ?טשינרָאנ ,טסייה סָאװ ---

 .ךיז יוזא ,ןַאּפ ,טשינרָאנ טָא --

 ךיז טָאה רע .שטעּפ עסייה ייווצ ךָאנ טּפַאכעג טָאה עלעּפמינ ןוא
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 ךיז ןוא ,ןרעו טשינ ףכית זומ ןעמ ןַא ,טריּפשעג ,טקוקעגמודַא טשינ

 טָאה טנוה רעד .דלַאװ םענופ שינעטכידעג רעד ןיא ןָאטעג זָאל ַא

 .םיא וצ ךיז ןָאטענ םענ א ןוא ?זעה םעד טזָאלענּפָא

 טשינ ךיז טעוװ רע ,ָא .םשה-שודק אלמ ,עלעּפמיג ,ןפָאלענ זיא רע

 ענייז ןיא טעמעשטשעגנייא ךיז טָאה טנוה רעד רעבָא ;ןלעטשּפָא

 ןעוועג לָאמַא זיא סָאװ יד ,זיוה ַא ןניוצענּפָארַא םיא טָאה ןוא סעקטיל

 ,טלפיירטשעג ךעלעפיירטש טימ ןוא טלקנערּפשַאב ךעלעקנערּפש טימ

 .ןהחמש 'ר וצ ךיילנ ןפָאלענ ,טלעטשענּפָא טשינ ךיז טָאה רע רָאנ

 .עּפלַאכ יד ןעזעג ןיוש ךיז טָאה ןטייוונופ -

 ןוא ריט רעד וצ ןפָאלענוצ תוהוכ עטצעל יִד טימ זיא עלעּפמינ

 :ןטסיופ יד טימ ןצעז ןביוהעגנָא

 !טעװעטַאר ,החמש 'ר --

 .קיאור ץנַאג ןסעזעג עטכַאלּפ החחמש זיא קיניײװעניא ןטרָאד

 :ןָאטעג גערפ א רע טָאה טײהרענסַאלעג

 ?זיא סָאװ --

 !ַאד ןיוש ןענייז ןענַאטעַאּפ יד ,החמש 'ד --

 זיא החמש 'ר ,ריט יד ןָאטעג ןפע ןַא ךינ ףיוא ךיז טָאה .סע

 .קידעבעל טשינ ןוא טיוט טשינ ,רעטלדוקעצ ַא ,רעכיילב ַא ןפָאלענסױרַא

 ?ןענָאטעַאפ יד ןענייז ווו ?ווו ---

 ןָא סעקטיל עטעקאנ יד טימ ףָאזָאליפ םעד ,ןעזרעד םיא טָאה רע

 .טקיאורַאב ךיז ןוא למינּפ ןשלניופ םעד ףיוא קערש םעד טימ ,ןזיוה ,

 ?טרעה ריא ,החמש 'ר ,ןייא ךיז טרעה --

 יד ןופ ןעגנַאלק עּפמעט יד ןגנָארטרעד ךיז ןבָאה סנטייוורעדנופ

 ןטסענ ערעייז סָאװ ,ךעלענייפ ןטרָאד ןופ ןניולפעג ןענייז סע .קעה

 וצ ּפָאק םעד ןָאטענ רעק ַא זייב טָאה ההמש 'ר .ןרָאװעג בורח ןענייז

 -סיורַא ןפיל ענעסיברַאפ טימ ןוא טרעהענוצ ךיז טָאה ,גנוטכיר רענעי

 0 :טגָאזעג

 !םיא ףיוא רָאי רעזייב ַא ,הולמ רעד יול --

 ,ןײרַא בוטש ןיא קירוצ ןירַא רע זיא טירט ערעווש טימ ןוא

 ןייטש ןבלבעג ןיא עלעּפמינ .?גיר ןפיוא ריט יד ךיז רעטניה טקַאהרַאּפ
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 סיטכיזרָאפ טָאה רע .ןרעק וצ ךיז ןיהווו טסווועג טשינ ,רעטפעלּפעג ַא

 : :ןײרַא ריט ןיא ןהחמש 'ר וצ טּפַאלקעגנָא

 ?ןזיוה רָאֹּפ ַא ריא טָאה רשפא ,החמש 'ר --

 ?רעניימ טנארפ ,ןזיוה ןָא ןיינ טשינ טסנעק --

 -ָאלשענוצ רעטיירב רעד ףיוא עלייו ַא טקוקענ ַא טָאה עלעּפמינ

 -עשעק יד ןיא טנעה יד טקעטשעננײרַא ,ןעווענ שאימ ךיז ,ריט רענעג

 ןוא ,יוט ןופ טלקניפענ טָאה נעוו רעד .דלַאװ ןטימ קעװַא זיא ןוא סענ

 :ןעננוזעצ ךיז טָאה עלעּפמיג

 ,ייברַאפ לרעױּפ ַא טרָאפ

 ?"עיטעווס ַאנ שטַאוװושט ָאשט,

 ;יירב ַא וט ןוא טשינ ךיא סייוו

 ..עיטעמ עיטעּפ -- ?עיטעווס

 לזערג רעדעי .ךַאילש ןטיירב םעד ףיוא ןעמוקעגסױרַא זיא רע

 טָאה לָאמנייק .טייקטכייפ רעקידנענינַאב רעד ןופ טעכושטעג ךיז טָאה

 :קידרעפָאה טנַאּפשעגקעװַא טָאה רע ,ןעמונעצ טשינ ױזַא ןעניגַאב ַא םיא

 ןופ דיל ּסָאד ןעגנוזעג ןוא' ,קידנעייג טלצנעטענוצ ,געו םעד רעביא

 .רעיינקידייל םעד

 -ףעמַאל םעניילק םעד ןפָארטעגנָא רע טָאה דלא ןופ גערב םייב

 יד וצ ןעירשעגנ ןוא ןענַאטשעג זיא עלעדיי עקיצרַאה סָאד .לקינווָאװ

 : :סעטסוק

 : .געוו רעד זיא ָאדדָא-טָא ,רעהַא ,לדיימ ,סױרַא טייג ---

 זיא ,ןעלסקַא יד ףיוא עלעקעּפ ַא טימ ,לדיימ גנוי ץראווש ַא ןוא

 -ײּפש טימ טָאה לקינווַאװדעמַאל סָאד .ןבָארג םעד ןעגנורּפשעגרעבירַא

 ,סעלהאל ,ריא טרעדנוװַאב ןוא ,ריא ףיוא טקוקעג ?לױמ ןפיוא ץכע

 .טפַאשעירעב

 טָאה עלהאל .ןטילבעג יד ןעלעּפמינג ייב ןדנוצעגנָא ךיז ןבָאה סע

 קירוצ טזָאלעגּפָארַא טמעשרַאפ ןוא ןָאטעג קוק ַא עקנילָאװַאּפ םיא ףיוא

 רעטנוא זַא ,טניימעג ,זיוה םעד רַאפ ןָאטענ ּפַאכ ַא ךיז טָאה רע ,ןניוא יד

 -ענוצ ריא וצ רע זיא קיטכיזרָאפ ןוא דרע יד טנפעעג ךיז טָאה םיא
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 -עגרָאפ ךיז טָאה רע ,ליוק רעקידנעילג יװ טיור ,טייז ַא טימ ,ןעגנַאנ

 :טלעטש
 !ןָאזנביײל שטיוָאמַארבַא לּפמיג ר"ד --

 טָאה ?קינװַאװדעמַאל סָאד .טנַאה יד ןבעגעג םיא טָאה עלהאק

 ןוא ןעלהאל ןופ טייז רעטייוצ רעד וצ ןפָאלעגוצ זיא ,ןעוועג אנקמ

 .ךעלענייא יד טימ ףכ-תעיקת םעד ןיא ךיז טעמעשטשעגנייַא

 ןייפ ןיא ךימס טעז ךיא סָאװ .קיורפ ,ננאב רוס טוט םע --

 ...םויטסָאק-סטעברַא

 סָאד .םעדָא ןרעטנוא ?קינוװַאװדעמַאל סָאד ןעמונעגנָא טָאה עלהאל

 םוצ ןעגנורּפשעגוצ ןיא רע ,אברדא ,טרעוװענ טשינ ךיז טָאה ?קידצ

 ןעוועג ןעלהאל זיא ןליבסנַאמ רֶאֹּפ יד טָא ןשיוװצ .גנַאג ריא ןופ גנַאזעג

 ןוא ם י א ןופ טכַארטענ ,ןסַאלעג ןעגנַאגעג ןיא יז ,טוג ךעליירג

 :טדערעג טָאה עלעּפמיג .טלכיימשעג

 עויטַאלוקעּפס -- טעטילַאיצעּפס ןיימ .זיא ,ךעלטנגייא ,רעבַא --

 -וצּפֶא ןזיווַאב םעטסיס רעשיפָאזָאליפ ןיימ טימ בָאה ךיא .טּפַאשנסיוװ

 ,סָאבעלַאב ַא ןיא סעטַארקַאס .טלעוו רעד ןופ רעקנעד עטסערג יד ןגערּפ

 ,טנַאק .ןבעל ןלַאיצַאס םעד רעביא ןביוהרעד טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע

 ..רמלמ א ןיא ,ריא טעז

 ?טדערענ לָאמַא ם י א טימ טָאה ריא --

 ?ןטנַאק טימ --

 ?לימ ןיא טניוו סָאװ .ןשטנעמ םעד טימ ,ןיינ --

 עינעב 'ר .ןעינעב 'ר טימ שדערענ בָאה ךיא יצ ,טניימ ריא --

 רַאפ עיציאוטניא עסיוועג ַא טציזַאב רע םגה ,ןענַאטשענּפָא רעייז זיא

 .שינעטנעקרעד-טלעוו

 ףוס רע ,דלַאו ןופ ןטייז יד ףיוא םורַא ךיז טקוק עלעּפמינ ןוא

 .ןבעל סָאד יו קיטיונ ,עלעקניוו ַא ןיא ןפױלּפָא ץענרע עלייוו ַא ףיוא

 סע .שינעטכידעג רעד ןיא ןיײירַא ךיז טּפַאכ ןוא גנוקידלושטנַא טעב רע

 טָאה ,שינעפיט רעד ןיא קידנעמוקניײרַא ...נָאט רעבלַאה ןעוועג ןיוש זיא

 ןעוועג זיא סע רעבָא ,ןפיולסיױרַא קירוצ טלָאװעג ,קערש ַא טליפרעד רע

 טימ יקסוועלבורוו ןַאּפ רעד ןענַאטשענ זיא םיוב ַא רעטניה .טעּפש וצ
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 -ַאשטש ַא יװ טלַאק ,סעציילּפ יד ףיוא סקיב רעד ,טוה ןיא רעדעפ רעד

 :עמיטש יד ןרָאלרַאפ טָאה עלעּפמינ .עיוו

 ?דלַאװ ןיא ָאד וטסוט סָאװ --
 . .טגייווש עלעּפמיג

 ?וטסגייווש סָאוו ---

 .טגייווש עלעּפמיג

 ?דלַאו ןיא ףלָאו ַא ןסירעצ ָאד טָאה רעוו ---

 .טנייווש עלעּפמינ

 ?עקַאשזדַאב ,וד --

 .טגייווש עלעּפמינ

 ?רעוו --

 .טגייווש עלעּפמיג

 !טשינ רעה ךיא --

 ןוא טנַאה ןשיווצ ןבָאה שינעטכידעג רעד ןופ לקנוטעג םעד ןיא

 זַא ,טריּפשרעד טָאה עלעּפמינ .ןעקנופ-רָאפסָאפ טצירּפשעגנסױרַא קַאב

 םיא זיא סע ןוא ,ןבוהַאב טשינ רע טעוװ יקסוועלבורוו ןַאּפ םעד טָא

 זיא סָאוו ,דחּפ א ,רעטסוװַאבמוא ןַא ,דחּפ ןימ רעדנַא ןַא רָאנ ןלַאפַאב

 ןברַאש ץיּפש רעד .ןרעטׂש יד טימ ןוא דרע רעד טימ טבעוועגפיונוצ

 רע טָאה לָאמַאטימ .ןרירפ ןביוהעגנָא ןבָאה זָאנ ץיּפש רעד ןוא רענייז

 ןופ ןעגנירּפש ,קערש ןופ ןעיירש ןעמונעגנ ,ןפיול ןָאטעג זָאל ַא ךיז

 ןגיוצעג ןוא ץירּפ םורַא ?לדער ַא ןיא ןפָאלעגמורַא זיא רע .טסוק וצ טסוק

 : : .טנעה יד םיא וצ
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 תלרי סט ס רשע *יה

 יד ןופ דוס םעד ןיא ןטלעוו ענעלָאטסירק רעטנזיוט יד , ע ד ו

 -יישרַאפ יוו ,דָאר ַא ןיא דָאר 'ַא ,ךיז ןיא רעביא ךיז ןסינ תוריּפס רשע

 .ןרעסַאוװו ענעד

 סָאװ ,טכיל סָאד ןליימ ןענַאילימ-ילימ ףיוא ּפֶא טלַאש סע ןוא

 .רערעדנַא רעד ןיא טלעוו ןייא ןופ רעביא טייג

 געװו םעד ןופ טשינ טסייו שטנעמ רענעריובעג ןייק ,ע ד ו

 לָאז רע ןענַאװכרוד ןוא ןיירַא לָאז רע ןענַאוװנופ ,תומלוע יד ןיא םענייז

 : .סױרַא

 ,ךיוה רעד ןיא ןוא ננעל רעד ןיא ןליימ עקיטכיל ןענָאילימ-ילימ

 .שטנעמ רערעגָאמ ,רעצרַאװש ַא טכירק ייז ףיוא ןוא

 רעד ןיא טלעוו ןייא ןופ טנעוו עקידנעקנַאלב יד ףיוא טרעטעלק רע

 ןגיוא יד טיירב טנפע ,ןרעיוא עסיורנ ענייז סיוא גייב א טוט ,רערעדנַא

 טרעה סע רעֹו .ןרעסַאװ עקידוועגנילק ענעדיישרַאפ יד רעביא טכוז ןוא

 ר ע נ יי ק .,טשינ םיא טרעה רענייק ,טשַינ רענייק -- םיא

 .ט ש י נ .ם'י א יט ףט אך

 טשינ ,טלעוו רעסיורנ רעד ףיוא אטשינ רענייק זיא סע ,ע ד ו

 .לאוג ןייק טשינ ןוא בורק ןייק טשינ ,לווייט ןייק טשינ ,טָאג ןייק

 ןליימ ןענָאילימ ףיוא ןעלקניפ ,ןטכיול תומלוע ענעלָאטסירק יד

 טימ ןָא טּפַאלק שטנעמ רעצרַאװש רערענָאמ רעד ןוא ,ןליימ רעביא

 ןוא- רעיא םעד וצ טנייל ,טנַאו רעקידנעקנַאלב א ןיא טנַאה רעד

  ַא טימ םיקחרמ עטסקידװעכליה יד ּפֶא םיא ןרעפטנע סע :טרעה

 ו .טייקטסופ רענַײש א טימ . ט יי ק י ךד ײ ?

 .ףוס-ןיא ןופ דוס רעד ןיא סָאד ,סייוו ךיא ,ע דו
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 ר לז באג ן יג אב יי

 ,ךיוא טהנעט רע וא ,םיִא וצ טמוק עלהאל

 טכערעג זיא עלעפמינ זַא

 ןוא בוטש סעינעב 'ר ייב .ןענַאטשעג זיא לקינוװַאװדעמַאל סָאד

 .ףָאט וצ טָאה יז סָאװ ,טנעה יד טימ קידנטעברַא ,ןעלהאל ןזיוועגנָא

 .ןייגרעטנוא םייב ןטלַאהעג ןיוש טָאה גָאט רעד

 -עגוצ ךיז טָאה יז .לָאמעלַא יו רעכיילב ,סַאלב ןעוועג זיא עלהאל

 סָאד .ץרַאה קידנּפַאלק ַא טימ טניוטשעג ,טקוקעג ,טננעג םעד וצ טרעה

 טשינ םיא טָאה ,עלהאל ,יז רעבָא ,טסיירטעג יז טָאה לקינוװַאװדעמַאל

 ,ןגרָאמ םיא וצ ןיײננײרַא רָאג רשפא יז לָאז :ןטרַאװּפָא טלָאװעג ,טרעהעג

 -דעמַאל סָאד ?ןעמוקניײרַא טשינ טּפיוהרעביא םיא וצ יז לָאז רעמָאט

 עינעב 'ר ,ןשטנעמ ערעזדנוא ןופ זיא עינעב 'ר זַא ,טרעלקרעד ?קינוװָאוו

 ןַײז ןיוש יז נעמ םעד הױא ,טנעה ענעפָא טימ ןעמענפיוא ריא טעוו

 ןרעטנוא ןָאטענ פינק ַא ,קינהרבע-לעב רעד ,ריא טָאה רע ןוא ,רעכיז

 :םערָא

 !וד ,עקייטלוה ,וד ---

 םיקידצ יד ןשיווצ ןרָאװעג ןעמונעגניירַא זיא ?קינוװָאװדעמַאל סָאד

 טקידניזעג ליפ טָאה רע ליוווביוא ,תווינע רעסיורג ןייז בילוצ .רָאנ

 עלהאל .?לדנעה א יװ ריא םורא ןּפָאלענמורַא זיא רע .רעבייוו וצ ענונב

 םעד טימ ןעגנַאגעגוצ זיא ,ןעמוקוצניײרַא טנעוורעד ףוס-לכ-ףוס ךיז טָאה

 ביוה א יז טָאה קיטכיזרָאפ ,ריט רעד וצ סעֶציײלּפ יד ףיוא עלעקעּפ

 -דךעמַאל םוצ םינּפ םעד טעוװעריקעגסױא לָאמַאכָאנ ןוא ?גיר םעד ןָאטעג

 - :טנעה יד טימ טכַאמעג ריא וצ טָאה רע .ל?קינווָאװ
 !עלערַאנ ,ןיירַא ,יינ ,ייג --

 -רעביא טימ טקעמשעג ָאד טָאה סע .זיוהריפ ןיא ןיירא זיא עלהאק
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 םירפא ןב חישמ

 ןעזעג ְךיִז ןבָאה שינלקנוט רעד ןיא .,רעדָאק טימ ןוא קעז עטליופעג

 -עגמּורַא טשינ ,רעדער עטלַא ,ןקלַאב ןופ סענעוורעב יד ףיוא ,ןביוא
 יד ןעזרעד טָאה יז .עהוד ַא ןעננַאהעג זיא טנַאו רעד ףיוא ,ענעגָאלש

 ןעגנַאגעגוצ ךעלעטירט עליטש טימס ,בוטש רעד וצ טריפ סָאװ ,היט

 ױזַא ןייטש ןבילבעג ןוא לניר םעד ןָאט וצ ביוה ַא טגעוורעד טשינ ךיז

 ו .גנַאגניײרַא םייב

 ןעוועג זיא בוטש ןיא :ריט יד טנפעעגרעדנַאנַאֿפ יז טָאה לָאמַאטימ

 ,ןרָאװענ רעסערנ קרַאטש טייצ רעד רַאפ זיא ןוויוא רעד .?קנוט קרַאטש

 רעד ןיא טכוזעג ם י א טָאה יז ,בוטש עבלַאה ַא ןעמונרַאּפ
 : ...שינלקנוט

 ןטלַאהעג ,לצעלק ַא ףיוא עלעקניו ַא ןיא ןסעזעג זיא עינעב 'ר

 רעד טימ ּפָאק רערעװש רעד ןוא ,ינק יד ףיױא ןכָארבראפ טנעה יד

 -נַאנפ רעד ףיוא ןעגנַאהענּפָארַא םיא ייב זיא דרָאב רעטַאװענעטלָאק

 עבָארג יד .העבש ןסעזענ זיא רע .טסורב רעקיטָאלב ,רעטנפעעגרעד

 ,שיפ ַא ייב יו ,טכַאמענגוצ ,טנפעעג ,טכַאמענוצ ךיז ןבָאה ענייז ןּפיל

 ,ענטעמַאה רעטרעוו עקיצנייא יז ךרוד טלקיײקעגסױרַא ךיז ןבָאה סע ןוא

 :רענייטש יוװ ,עקיכָאמ

 ...טכערעג -- עלעּפמיג רוחב רעד ...דרע רעד וצ ךיא יינ טא -=

 ..טָאג ןייק ָאטשינ ןיא סע

 ריא ייב ןעמונעג ןבָאה'ס ,טנַאװ ןָא טּפַאכעגנָא ךיז טָאה עלהאל

 טימ ןָאטעג יירד ַא םיצולּפ ךיז טָאה בוטש יד ןוא ,ינק יד ןרעטיצ

 סָאװ םיוק ,טייז א ףיוא ןלַאפעגּפָארַא ןוא ןרָאװעג רעווש זיא ּפָאק רעד

 .טנַאװ רעד ייב טרַאה קנַאב רעד ףיוא טצעזענּפָארַא ךיז טָאה יז

 -עגכרוד ,ןגיוא יד רַאפ טבעוועג ךיז ןבָאה שינרעטצניפ רעקיטש

 ַא טגָאנעג ,טגָאנעג טָאה ןצרַאה ןיא ןוא ,ןקעלפ עקיטכיל טימ טלקיוו

 ןגָאזסױרַא טלָאװעג ,סעּפע טָאה יז .גנולפייווצרַאפ ַא ןוא טייקרעטיב

 :טנַאקעג טשינ ןוא

 !רעסַאװ ל?סיב ַא רימ טיג --

 -עגפיוא ךיז רע טָאה ,רעסַאו טעב ןעמ ,טרעהרעד טָאה עינעב !ר

 ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רעמע םענרעצליה םוצ ןכָארקענוצ זיא ,ןביוה

 .ןעלהאל ןגנָארטענוצ ןוא ןביוהענפיוא םיוק םיא ,ןוויוא םייב
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 . קַאבלוק השמ

 םעד טימ ןעלהאל רַאפ טייצ ערעגנעל ַא ױזַא ןענַאטשעג זיא רע

 .-ענניירַא ןוא טנַאה יד ןביוהענפיוא תוחוכ ןָא טָאה יז .רעסַאװ רעמע

 דלאב רעבָא ,ןגיוא יד ןָאטעג ןפע ןא ,ןירַא רעמע םעד ןיא טקעטש

 -ּפָארַא רעפיט ךָאנ ךיז טָאה ּפָאק רעד ,טכַאמענוצ רעדיוו ךיז ייז ןבָאה

 , .טסורב רעד ףיוא טזָאלענ

 ,טשינ טקנירט יז ,ןעזעג .טרַאװעג ןוא ןענַאטשעג זיא עינעב 'ר

 ןעמונענּפָארַא ,רעמע ןופ טנַאה ןיא ןעמונעגסױרַא קיטכיזרָאפ רע טָאה

 :םינּפ ריא וצ רעסַאװ םעד ןנָארטעגוצ ןוא עקוועשטָאּפ עקידלקירטש יד

 וה ,ןוב -- :

 טלָאװעג ,דרעפ ןעקנירטנָא םייב יוו ,קיצרַאה טפייפענוצ טָאה רע

 ,רעסַאוו םוצ םינּפ םעד ןָאטעג רעק ַא טָאה עלהאל .ןדייררעביא ריא

 ..ןרָאװעג רעגנירג ריא זיא סע ןוא ןעקנורטעג

 -ענ ,רעטצנעפ יד םורא .טיירדעג ךיז טָאה ?קינווָאװדעמַאל סָאד

 .םינפתלבק רעד ננַאל ױזַא ןטרָאד טרעיוד סע סָאװ -,ךיז טשודיח

 .הריבע-רבד ַא ןיא ןעינעב ןייז וצ דשוח ןעוועג טכער ןיוש םיא זיא'ס

 קינייװעניא רָאנ ,טקוקעגניירַא ,רעטצנעפ יד וצ ןביוהעג ךיז טָאה רע

 רעד ףיױא ןכָארקענּפױרַא רע זיא עקנילָאװַאּפ .רעטצניפ ןעווענ זיא

 טימ ךיז טלעטשרַאפ ,ןביוש יד וצ למינּפ סָאד טרַאּפשענוצ ,עבזירּפ

 רע ןיא שינעּפאלקצראה טימ .ןעזעג טשינרָאג טָאה רע -- טנַאה רעד

 רע רָאנ ,ןיינוצניירַא העדב טַאהעג סיוועג ןֹוא ןכָארקענּפָארַא קירוצ

 -רעטנוא ןא ןפָאלעג זיא עלעּפמיג :ףָאלעג ַא ןטייוונופ טרעהרעד טָאה

 רעד ןיא ךעלעקטיל עטעקַאנ ענייז טקנַאלבעג ןבָאה'ס ,רענעסָאשעג

 ;לקינװֿאװדעמַאל םוצ ןּפָאלענוצ רעטעּפָאסרַאפ ַא זיא רע ,רעטצניפ

 : 2 א עו =
 :םת רעבָא ךיז טכַאמ קינוװָאװַאעמַאל רעד

 1 ?רעוו --
 ?ןליירפ סָאד זיא ווו ,ךייַא ייב טנערפ ןעמ .רעב ַא --

 ףןעינעב 'ר יב אד טא !'ריימ סאד ,.טמ --

 רע ליוו ?לכב ,לברַא ןטימ סייווש םעה םורַא ךיז טשיוו עלעּפמיג

 ךיז טלעטש רע ,ןָאט וצ ןבָאה טשינ קינװַאװדעמַאל ןקיזָאד םעד טימ

 טפייפ ןוא סופ ַא ףיוא סופ ַא טגיילרַאפ ,בוטש ןופ גָאר םייב ּפֶא ױזַא
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 םירפא ןב חישמ

 ענעשעק ןופ סױרַא טיצ רע ,סעּפע ןָא עלעּפמיג ךיז טנַאמרעד גנולצולּפ

 ףיונוצ טלקיוו ,ל?ריּפַאּפ ַא ןיא ןָא טיש ,קַאבַאט ןכלעזַא טימ עלעקעּפ ַא

 טימ ןוא ,ענעשעק רעד ןיא טנַאה ןייא ;ל?סָאריּפַאּפ ַא טרעכיוררַאפ ןוא

 רע טזָאלב ןסאלענ-ןוא ,רָאה יד ךיז טעלנ ,רע טרעכיור רעטייווצ רעד

 ,פמיה םוצ ךיור םעד

 ןוא טייטש ,עלעדרעב םעד רַאפ ךיז טלַאה ל?קינװַאװדעמַאל סָאד

 יד ףיוא לעטש ַא ךיז רע טוט לָאמַאטימ ,טקוק ןוא ,םיא ףיוא טקוק

 ;ןײרַא םינּפ ןיא ךיילנ ןייֹרַא םיא טגָאז ןוא רענניפ-ץיּפש

 !טשינרָאנ רעמ ,הוואנ זיא סָאד --

 ךיז טעוועריק ,ליומ ןיא לסָאריּפַאּפ סָאד ןײרַא טקעטש עלעּפמיג

 ףיוא טגיילרַאפ טנעה יד ,עציײלּפ רעד טימ לקינוװָאװדעמַאל םוצ סיוא
 .בוטש ייברַאפ קעװַא ױזַא ךיז טריצַאּפש ןוא ןטניה

 ,יינש יוװ סייו סױרַא טמוק עלהאל ,ריט יד ְךיז טנפע סע רָאנ

 םעד טימ עינעב 'ר טייג ריא ךָאנ ,סעקַאשוא יד רַאפ ןָא ךיז טלַאה

 עלעדיימ רעכיילב רעד ָא-טָא ןופ ןעלעּפמינ טָאה סע .טנַאה ןיא רעמע

 ןבָאה לָאמַאטימ ןוא ,טקוקעג ריא ףיוא טָאה רע ,ןצרַאה ןיא טמעלסרַאפ

 רע .ךיז ןטלַאהנייא טנָאקעג טשינ ,ןגיוא ענייז ןופ ןָאטעג סָאנ ַא ןרערט

 ;ררע רעד ףיוא ךיז ןפרָאװעגקעװַא ,ריא וצ ןפָאלעגוצ זיא
 !ביל ךייא בָאה ךיא ,ענייפ ערעייט .--

 -קָאטעג-ץרַאװש יד טשוקעג ,סיפ עריא טּפַאכענמורַא טָאה רע ןוא

 ,רעגנַאל ַא יװ זָארג ןפיוא ךיז טיירדעג ןוא טנייוועג ,ךעלעכיש עט

 וצ קירוצ טקורעגּפָא קידנליוו טשינ ךיז טָאה עלהאל .םירָאוו רערענָאמ

 ןצנַאג ןטימ טרעטיצעג ,טנייוװעגרעדנַאנופ קרַאטש ךיז ,טנַאו רעד

 יד רַאפ ןרָאװעג רָאלק ץְלַא לָאמַאטימ ריא .זיא'ס ןוא ,ןריא לרעּפרעק

 .ןגיוא

 ,דשה טימ םיא ףיוא טקוק ?קינװַאװדעמַאל סָאד .עלעדיל ַא וצ ךיז

 חס



 טעז רע ,טיובענ טרעוו סָאוװ ,טָאטש ַא וצ טמוק ,דוד-ןב ,רע ןוא

 יד ,טעברַא רעד ייב רעילומ יד ,סעינַאװַאטשור יד ףיוא רערעיומ יד

 דיירפ עפיט ַא םורַא םיא טמענ סע ןוא ,רעטצנעפ יד ןיא סערַאילָאטס

 :טגָאז רע ןוא

 הכעוועג סָאד יװ ,שטנעס ןופ םסיױרַא .טיַיַנ טעברַא יה ,טעז ---

 .ןיפמש ַא ןופ סױרַא ןייג

 .ןגעװסטעברַא ןופ גרעב יד ןיא טעברַא רעסַאו סָאד ,טעז ---
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 קידצ ַא ךיוא אמתסמ זיא החמש ירד

 א יו ,ןגיוצענסיוא דלעפ ןקידנעסעי ןפיוא ןגעלעג זיא החמש 'ר

 םעד ןסענעג ןעמ טָאה ווויץעגרע .טרעטיברַאפ ןוא םוטש ,עטכַאלּפו

 זיא דרע יד .ךעלעיורטש יד טרַאדעג ןבָאה ָאד ןוא ןרָאק םענעטינשעגּפָא

 ןוא טדערעגנייא ריא טָאה ןעמ סָאװ ,בייוו ַא יו ,טרַאנעגּפָא ןגעלעג:

 .ןפרָאװעגקעװַא ךָאנרעד;

 ,רעמייב יד ,דלָאנ רעקידנעסעי רעניורב רעד טרעיורטעג טָאה סע
 ןיא רענייטש עסַאנ עקיכָאנק יד ןוא ,טבעלעג לסיב ַא ךָאנ ןבָאה סָאװ

 .סנבָארג ידי

 ,לבא ןא יו ,רדלעפ ןפיוא ןפרָאװענרעדנַאנופ ךיז טָאה החמש 'ר

 סָאד טגיילענוצ ,דרע רעד ןיא טנַאה רעד טימ ךיז טעמעשטשעגנייא

 םעד ,ןבעל ריא ףיוא ךעלרעטיב טנייווענ ןוא ףונ ןטיױט ריא וצ םינּפ

 .םענעגנַאגרַאפ

 סעגנערעש יד ןוא טנגעג רעטלּפענרַאפ רעד טרעיורטעג טָאה סע

 ץענ ןכעליולב םעד ךרוד ּפָאק ןרעביא ןגיולפענ ןענייז סָאװ ,סענַאשטוב

 : ,סננער יד ןופ

 יו ,גייוצ א ְךָאנ גייוצ ַא סיוא טייג סע יו ,טרעהענ טָאה רע

 ױזַא לָאמַא טַאהעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלעזערג ןענַאילימ יד ןגָאנ סע

 .ררע רעד ןופ ףוג ןטיירב ,םעניורב םעד טָא ןיא טבעוועגנייא ליטש

 ןופ דרע יד טמעטעעלסױרַא טָאה סע -- תמ ַא ףױא טניל רע

 -עראוו ריא ןיא ןעגנַאנעגסױרַא ןוא ייו ןכעלרעטומ ןטצעל םעד ךיז

 - .ןהחמש 'ר ,םיא וצ טייקטרעיורטרַאפ רעמ

 טעשטָאטעג טָאה סע .ןענַאטשעגפיוא ךעלעמַאּפ זיא החמש 'ר

 רע זיא ,ףונ ןסיורג םעד טימ ןניובעגנייא .טעמוא רעד רענייב יד ןיא
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 קאבלוק השמ

 .ענּפָא עלעג יד רעדלעפ יד ןופ טרַאשענפיונוצ ןוא ןעגנַאנעגמורַא ױזַא

 .רעטעלב ענעלַאפ

 יו ,רעטעלב עּפוק ַא דלעפ ןטימניא ןבילקעגפיונוצ ךיז טָאה סע

 ןוא טקירדעגנייא ,ןעמונעגמורַא סע טָאה ?ּפענ רעד ,עגנַאטס עסיורג ַא

 ,רעּפרעק ןקידעבעל םענופ ןייש .םענעצלָאמשעצ םעד ןשָאלענּפָא

 ,רעטעלב עּפוק רעד ףיוא טצעזענקעװַא ךיז טָאה החמש 'ר
 ,ךיור ןלייז ןוָאלעגסױרַא ןוא ענייז עקלויל ענעמייל יד ןעמונענסױרַא

 .ןקלָאוװ ַא טימ יװ .,ןצנַאגניא טקעדַאב םיא ןבָאה סָאװ ,ןליונק

 פאלק רעד טרעהעג ךיז טָאה דלַאו ןטרעכיױרעגמורַא-יולב םעד ןיא

 .קעה -יד ןופ

 ןופ ןעזענסױורַא ךיז ןבָאה ץלָאה רעטפַאלק עטניילענפיונוצ שירפ

 -עגּפָא ,רעצלעה עשירפ ,דֵלַאֹו ןופ סענערב יד ייב ?ּפענ םעניד םעד

 . טימ ךָאנ ,ןגייווצ עסיורג עקידהנושמ ,עקיצנייא .ערָאק רעד ןופ עטלייש

 ,ץלָאה םעד םורַא ןפרָאװעצ ןנעלעג ןענייז ,ייז ףיוא ןעלדָאנ ךעלעקּפוק

 .הרובק רעד וצ ןעמוקעג טשינ ןענייז סָאװ ,רעדילנ יו

 ןוא ,יוט ןופ רעטכייפ ַא ,םענייז ץלעּפ ןיא ןסעזעג זיא החמש 'ר

 ,ןטייקטייוו יד ןיא ךיור םעד ךרוד טקוקענ ןניוא עטערומשזרַאפ טימ

 : 2 .לּפענ ןיא ןרָאװעג ןשָאלעגסיוא ןענייז סָאװ

 :יירשעג ַא טרעהרעד ךיז טָאה טנעָאנ רָאנ דלַאװ ןיא

 ענעזָאלעצ טימ רעמייב יד ןשיווצ ןופ ןפָאלעגסױרַא זיא עלהאל

 -ורוו ןַאּפ רעד ןוא ,ףליה ךָאנ ןעירשעג ,עטרעטַאמעגרעביא ןַא ,רָאה

 .טגָאיעגכָאנ ריא ןבָאה לקירטש ןפיוא טנוה ןטימ יקסוועלב

 -עגרעדינַא ,דלעפ ןפיוא ןהחמש 'ר וצ ןּפָאלעגפױרַא זיא עלהאל

 ַא טָאה רע ,רָאה יד רַאפ ןּפַאכוצנָא ןזיווַאב ריא טָאה ןַאּפ רעד ,ןלַאפ

 ןשוק ןעמונעג קרַאטש ןוא יז טּפַאכעגמורַא ,גנוטסולג ןופ ןָאטעג יירשעג

 .ןטסורב עטקעדענוצ יד ןיא

 -ענּפָא ,עּפוק רעד ןופ ןכָארקענּפָארַא החמש 'ר זיא טייהרעליטש

 ךעלעמַאּפ ןוא ,טולב טימ ןניוא ענייז ןסָאנעגנָא ךיז ןבָאה סע ,טכעד

 .ןַאּפ םוצ ןענַאּפש ןעמונעג רע טָאה

 םיא רע טָאה רעווש ,סופ ַא ןביוהעגפיוא החמש 'ר טָאה רעווש



 םירפא ןב חישמ

 טָאה סיפ ענייז רעטנוא דלעפ סָאד ,דרע רעד ףיוא קירוצ ןזָאלענּפָארַא

 .ןגיובעג ךיז

 ןגיובעגרעבירַא ןעוועג זיא רע ,טקרעמַאב טשינ םיא טָאה ןַאּפ רעד

 ןּפיל יד טימ ךיז טנייזעננייא ןוא ךיז וצ ריא טקירדענ ,ןעלהאל רעביא

 .ודלַאה ריא רעטנוא

 םיא ןָאטעג םענ ַא ױזַא ,ןעגנַאגעגוצ רעווש ,רעווש זיִא החמש 'ר

 ךיוה רעד ןיא ןביוהעגפיוא ןוא עצײלּפ רעד רַאפ טנַאה רעד טימ

 םוצ טנוה ןופ ּפָאק םעד טקירדעגוצ סופ םעד טימ ןוא ,ּפָאק ןרעבירַא

 טנעה עטקערטשעגפיוא טימ דרע רעד ףיוא ןנעלענ זיא עלהאל .דלעפ

 ןרָאװעג ןיא סָאװ ,ןהחמש 'ר ףיוא טקוקענ קערש ןיא ,ךיז ןצישַאב וצ

 ןוא ,סיוארָאפ טסורב רעטסעפ-קידרענייב רעד טימ ,ןסקַאוװעגסיױא ,טיירב

 רעד ףיוא םיא ייב ןביוא יי םענירג םעד ָא-טֶא ףיוא טקוקענ טָאה יז

 .ּפָאק ןרעביא טנַאה

 ..!םייונה לע ךתמח ךופש --

 -נעסעי יד רעבירַא ףרָאװ א ןבעגענ םיא רע טָאה לָאמַאטימ ןוא

 םוצ דלַאו ןוא דלעפ רעביא ךיוה רעד ןיא רעדיילש ַא ,רעדלעפ עקיד

 רעד ןיא ןניױלפענקעװוַא זיא ץירּפ רעד .ענייז תוחוכ יד רָאנ טימ למיה

 טיירג ,ןגיוצעגסיוא סיפ עניד יד .ּפָארַא ּפָאק ןטימ טפול רעקידלּפענ

 ,ןעלּפענ יד ךרוד שיפ ַא יוװ ,ןעמווושענ רע זיא ,ךיז ןּפַאכוצנָא סעּפע ןָא

 ןוא עקיציּפש יד ךשוח-ירה יד וצ רשפא ,ווו קידנסיוו טשינ ןעמווושעג

 רעד ןיא רעמָאי ַא טימ ןָאטעג זָאל ַא ךיז טָאה טנוה .רעד .ערעטצניפ

 קע םעד ןוא ,לייפ ַא יוװ ,ןניולפעג ,ןלַאפענ זיא ץירּפ רעד וו ,גנוטכיר

 .סיפ יד ןשיווצ טקעטשעגרעטנורַא ךעבענ רע טָאה



 לרעטכעט סָאד טכוז קינשַאטַאּפ יול

 יד ןכערב ןעמונעג טכַאנ רעד ןטימניא טָאה קינשַאטַאּפ יול ןוא

 -ּפֶא ,ןעלניּפש יד ןכָארבעצ ,ןביוש יד טצעזעגסױרַא ,בוטש ןיא םיצפח

 .טנעוו יד ןופ רעדליב יד ןוא ןרעיטרָאּפ יד ןסירעג

 ןפורעג ,ןרעמיצ יד רעביא ןפָאלעגמורַא רע זיא טעקַאנ-בלַאה

 טָאה רענייק רעּבָא ,סרעמלַא יד ןיא ,ןטעב יד רעטנוא טכוזעג ,ןעלהאל

 .טרעפטנעעג טשינ םיא

 רָאה עניורב-לעג ךעלטניב עקיצנייא יד טעשטרַאטסעג ןבָאה'ס

 ךיז ןבָאה ענייז ןגיוא יד ןוא ,יורטש רעקיכעטש ַא יװ .,ךילּפ ןייז םורַא

 .תעגושמ ןופ רעכעל יד ןיא טעשטיובעג

 סָאו ,רענעלעג ַא ךעטנוא ןופ עברָאט ַא ןעמונעגסױרַא טָאה רע

 ןָאטעגנָא סע טָאה ,לָאמַא ןופ ךָאנ טיירגעגנָא ,סיוא טזייוו ,ןעוועג זיא

 -נײרַא ןוא קנַארש םענעּפָא םוצ םעדכָאנ ןפָאלעגוצ זיא ,זדלַאה ןפיוא

 ןוא ,ןײרַא עברָאט רעד ןיא דְלֶאנ סָאד רָאג טנעה עסייה טימ טרַאשעג

 -עגמורַא ,דרָאב עצרוק יד ,ּפָאק םעד ךיז ןבירעג ,טורעג טשינ טָאה רע

 .ןרעדנַא םעד ןיא עלעקניוו ןייא ןופ ןפָאל

 ּפַאכ ַא ,ךוש ַא םעלהאל ןעזרעד טעב ַא רעטנוא רע טָאה גנולצולּפ

 -נײרַא ,ןזייא רעטילגעגנָא ןַא ןעוועג טלָאװ סָאד יו טקנוּפ ןוא ,ןָאטעג

 -ענ יא ןופ רעמָאי א טימ .ןײרַא עברָאט רעד ןיא ךינ ףיוא ןפרָאװעג

 .ריט םוצ ךיז ןזָאלעג ןוא ןענאטשענפיוא רע זיא טנוה םענעגָאלש

 רטטצנעפ עקיצנייא ןוא ,שינרעטסניפ ערעטיב ַא ןעוועג זיא ןסיורד

 ...ןטכױלענּפָארַא לעג ךַאד ַא רעטנוא ןופ ץעגרע טָאה

 ַא טימ ,ןייוועג ַא טימ ןסַאנ יד רעביא יינ ַא ןָאטעג טָאה יול 'ר

 ןגעקטנַא ןטסיופ יד טקירדעגפיונוצ ןוא טנעה יד טימ ןפרָאװעג ,יירשעג

 : ...למיה
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 םירפא ןב חישמ

 ןגעלעג ןענייז סערַאמכ ,טרעהעג טשינ רעבָא םיא טָאה רענייק

 ..ןטנגעג עטְלַא ףיוא סעיישיל יװ ,?מיה ןפיוא

 ,ךיז טלקַאו ,רעדלעפ עקידנעסעי יד רעביא טרעדנַאילש יו? 'ר

 ןגעו יד ןופ טעקנָאלב רע ,םייל ןיא סיפ עסעוורָאב יד טימ קידנטערט

 .רעדלעפ ענעטינשענּפָא יד ףיוא

 ,עקיאור ,ןעניילּפ עקיטיוק יד ףיוא עליטש יד רעפרעד יד ןגיל סע
 .ךָאמ טימ ענעמונעגמורַא יו

 .שטנעמ ַא טשינ טרעמיק םענייק

 טכוז ,ןפיוה יד ןיא טרעטשינ ,ךעלפרעד יד ןיא ןירַא טמוק רע

 -ױּפ יד ןופ טנעוו יד ןיא רע טּפַאלק ןייוועג ַא טימ ןוא ןלַאטש יד ןיא

 .סעטַאכ עטשרע

 ןופ טרעהעג טשינ ריא טָאה יצ ,ןעזעג טשינ ריא טָאה יצ --

 ?ןעלהאל לרעטכָאט ןיימ

 יול ןופ טרעהענ טשינ טָאה רענייק ,ןעזעג טשינ טָאה רענייק

 : .ןעלהאל לרעטכַאט סקינשַאטַאּפ

 .ןלאטש יד ןיא קערש ןופ ןעקעלב ןסּפעש

 וצ קירוצ ןײרַא ןכירק ענעפָאלשרַאפ יד םירעוּפ עטַאוװעמת יד

 .ןטעב יד ןיא רעבייוו ערעייז

 ,ןגיוא טימ הנבל עקיציּפש ַא סערַאמכ יד ןופ סױרַא ךיז טקור סע

 יד ןופ ןטייז יִד ףיוא ּפָארַא ךיז ןטיש ןלַארטש עגרַאק ךעלטניב ןוא

 .ןגעוו

 יד סיוא טנָאנ ןוא טגנילש ,רעדלעפ יד רעביא ךיז טּפעלש יול 'ר

 -ינ א ןיא ,טייו ,טייו ץעגרע ..טכַאנ רעד ןופ שינעגייווש ענרעבליז

 .גנַאל ןוא קידקיטייו טנוה ַא טנָאלק טייקירעד

 ךיז טזָאל יול 'ר .ףיוא זיא סָאו ,המשנ עקיבייא יד ןיא סָאד

 .שפנ ןקידעבעל םעד ,םיא ןכוזּפָא לָאט ןיא ּפָארַא

 ריא וצ טפַאשקנעב יד סא טנייו ןוא גיוצ עגנַאל ַא טייטש סע

 'ר טשינ ריא טרעמיק סע ,ןרָאװעג ןפרָאװרַאפ זיא סָאװ ,סָאבעלַאב

 .שינעלגָאוװ ןייז ןופ דוס םעד טסייוו יז םנה ,יוק

 םעד טימס רעטציא טלַאפ טכַאנ רעטהנבלענסיוא רעד ןיא ץענרע
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 ,לייפ רעטזָאלעגסױרַא ןַא יװ טלַאפ ,סָאבעלַאב רענירג ריא ּפָארַא ּפָאק

 .טשינ ןעמ ןעק םיא ןפלעה ןוא

 ןפיוא דלָאנ עברָאט רעד טימ ,ןגיובעגנייא ריא ןבעל טייטש יו? 'ר
 ךיז ןסיִנ ןרערט ןוא גיצ רעד ןופ ןּפיר ערַאד יד ףיוא טקוק ,זדלַאה
 .ןגיוא יד ןופ םיא

 -רַאפ ,הנבל רעד וצ סיוא ךיז טעוועריק יול 'ר -- לָאמַאטימ ןוא
 רעקרַאטש ,טכַאנ רעד ןיא ןרעמָאי ןָא ךיוא טבייה ןוא ,ןגיוא יד טצָאלג
 .ניוצ רעטערָאמשענּפָא רעד רַאפ ךָאנ
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 םולח ַא יו טעמכ ,טלעװ עגנירג ַא
 רעדָא

 ..שרעדנַא סעפע טניימ ןוא ןעמַארג ןיא טרער עלעּפמיג

 ,יינש רעמערַאװ-קידמשונמ ַא ,יינש ַא ןלַאפענסױרַא זיא סע ןוא

 עּפולַאכ יד .טנגעג םעד טבעלענּפָא קירוצ טסברַאה ףוס ןיא טָאה סָאװ

 ןסייוו ,ןבָארג ַא טימ טקערעגרעביא לָאמַא ךָאנ ךיז טָאה סהחמש 'ר

 -עג טָאה םורַא דלַאװ רעסייוו רעד ןוא ,קידבוט-םוי ןעזענסיוא ,קעדוצ

 .ריירפ ַא טימ ךָאי ןלעדייא ןלעה םעד ךיז ףיוא ןנָארט

 עלעּפמיג ןוא עלהאל ,החמש 'ר ןסעזעג ןענייז עּפולַאכ רעד ןיא

 : ׂ .ףָאזָאליּפ רעד

 עלופ ַא ךָאנ טנפעענ ,ןבעל רעייז טלייהעגסיוא טָאה יינש רעד

 .,טרעלקרַאפ זיא טלעוו יד יוװ טקוקענוצ ייז ןבָאה ,ןעז םוצ ייז ןיא ןניוא

 ץרַאה רָאלק ריא ןוא ,ןפָא זיא ץרַאה ?יטש ,רָאלק ריא ןוא ,קידעעזכרוד

 עסייוו ..,דיירפ עסייוו ...גייווצ ַא ץענרע ףיוא ךרָאש ןדעי ןופ טרעטיצ

 | ...ריירפ עקירעיורט-
 לרעטצנעפ םייב קנַאב רעטיירב רעד ףיוא ןנעלענ זיא החמש 'ר

 ןקידבוט-םוי םעד ןיא טַאלג טקוקענ ןוא ןניובנעלע םעד ףיוא טנעעלעגנָא

 םערַאו ןוא רעּפרעק ןטימ טמולחענ ,טכַארטעג טשינ ,ןיירַא ?ביטש

 -נײרַא זיא סָאװ ,ןטפול ענרעדלינ עליק יד ןופ םעטָא םעד ןעמונעגפיוא

 רעד ףיוא םיא ןבעל ןסעזענ זיא עלהאל .ךעלרעטצנעפ יד .ךרוד ןעמוקעג

 םוצ ןגיוא ענעדנוצגנָא רָאלק יד טימ ןעזעגסױרַא ןוא קנַאב רענעגייא

 .ןהחמש 'ר טימ טדערעגכרוד קידנגייווש ךיז יז טָאה ױזַא טָא ןוא דלַאװ

 ךעלטננייא זַא ,טייהרענעגרָאברַאפ טרעכיזרַאפ ,טסיירטעג יז טָאה רע

 רעד ןיא ,עינעב 'ר ,רע טעוװו רשפא ןוא ןייש ןייז טשינ חישמ ףרַאד
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 ךוא לעפ יד ןלַאפּפָארַא םיא ןופ טעו סע ,ןטכיילפיוא העש רעטצעל

 .םננוי רעיינ ןייז ןיא שירפ ריא וצ ךיז רע טזייווַאב טלַאמעד

 -עג ,קַאבַאט לטייב סָאד שיט ןרעביא טלסיירטעג טָאה עלעּפמיג

 ןָא טדערעג קידנלעווק טָאה רע .לסָאריּפַאּפ ַא טיירדעג ןוא טעכרָאנש

 -עניא ןייז ןופ טלײטענּפָא ךִיִז ןבָאה עמערַאװ ןעקנַאדעג ,ךַארּפש ַא

 ענייז ןיא טהנעטענ ,ןעלּפענ עניילק יוװ ,םיא ןיא ןעמווושעג ,טייקינייוו

 טימ טקוקענ טָאה רע .טייקיטכיל טימ טכיל יװ ,קידנגייוושליטש רעדילג

 דיירפ עסייו א םיא ןיא טָאה'ס ןוא ,ןעלהאל ףיוא ןניוא עטכייפ

 : :טגָאלקעג
 . ,ךיא .ךַארּפש ןייק ןבָאה טשינ ףרַאד ,לשמל ,עלעּפמינ ,ךיא ---

 .ךַארּפש ַא ןָא ןעמוקסיוא ןָאק ,עלעּפמיג

 קנַאב רענעבמעד רעד ףיוא ןגעלעג קידהבחרהב זיא החמש 'ר ןוא

 םעד טכַארטַאב ןוא טסורב רעד ףיוא דֹרָאב רעטײרּפשעגסיױא רעד טימ

 -ניה שינעקנַאלב רעסיז רעד ןופ קירעיורט ױזַא זיא םיא סָאוו ,ףָאזָאליפ

 .ךעלרעטצנעפ יד רעט

 ,טניימעג ךיז טָאה'ס ןוא ,םיא ןגעקטנַא ןסעזעג רע זיא קידוועעזכרוד

 רעניד ַא טימ ןרעוװ ןעגנורּפשעצ עלעּפמינ רעד טָא ןָאק ריר ןייא ןופ זַא

 .םורַא טלעוו רענירג רעד ןיא ןשימסיוא ךיז ןוא יירעגנילק

 טנַאה ַא טקעטשעגנניײירַא ,לסָאריּפַאּפ ַא טרעכיוררַאפ טָאה עלעּפמינ

 רע טָאה ,ןעלהאל ףיוא קידנקוק ,ןוא סיפ יד ןניוצעגסיוא ,ענעשעק ןיא

 :ןעמַארג ןיא ןדייר ןעמונעג

 לױמ ןיא סָאריּפַאּפ םעד טימ זיִאג

 ....?יוו תמאב ,ליווװ רימ זיא'ס ןוא ליטש רימ ךיא ץיז

 ;ןָאטעג גָאז ַא ךעלטיירב םיא וצ טָאה החמש 'רי

 .החינ רימ זיא ,ליווו זיא ריד ביוא ---

 עדייב ןעמונענפיונוצ ,?רעטצנעפ ןיא קידנקוק ,טָאה עלהאל ןוא

 -ענּפָא טשינ ,סנניובנלע יד ןופ רעסעלש יד רַאפ ייז קידנטלַאה ,טנעה

 ןענַאטשרַאפ טונ ןוא טכרָאהענוצ ךיז טָאה יז שטָאכ ,םיא וצ ךיז טרעק

 ײוזַא ןעווענ טשינ לָאמנייק ןיא עלעּפמינ .הנווכ עקירעיורט סעלעּפמינ

 ,לעטשנָא ןַא טכַאמעג ,טלציוועג ךיז טָאה רע םגה ,טרעלקרַאפ ןוא ךיילב

 :ןעמַארג ןיא טרעדיױולּפ רע זַא
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 ,טייקידנעווטיונ עקיבייא יד,

 ,טייקידנע טגנערב ץכעביוהנָא זַא

 ךיא יו ןיױשרַאּפ ַאזַא טקנוּפ טעוװו

 ,ךילּפ ַא טימ ןצוּפַאב לָאמַא

 ,ךעלעקעז -- ןגיוא טימ

 ,ךעלעקעטש יד יו ךעלסיפ ןוא

 :ןקיטכעמלַא םוצ ןעגנערב ךימ טעוװ ןוא

 "!ןקיטכעדרַאפ ַא ?שטנעמ ַא טכַארבעג --

 .רעקיטכעדרַאפ ַא ?שטנעמ ַא טסיב :ֹוד ,טונ ,עלעּפמיג ,טוג --

 טשינ םיא ןיא סע ,טרעפטנעעג טשינ םיא טָאה עלעּפמינ רעבָא

 טציא ןָאט 'וצ טַאהעג טשינ טָאה רע .שינעגָאזניירא ןיא רעטציא ןגעלעג

 ןַיז ףיוא טקנעבעג ןוא עלעּפמינ ןסעזעג זיא סָאד .ןהחמש 'ר טימ

 זַא ,רענייז רטבילעג רעד טרעלקרעד טָאה רע .ןעלהאל ךָאנ רענייטש

 יעלעּפמינ ןסעזענ ןיא סָאד ,ַא .ָאטשינ ןענייז ןשטנעמ עדייב ערעייז

 :טלעוו רעד ןיא גנונעדרָא רעד ףיוא טנָאלּקעג

 ,עקיאייוצ ַא ץנַאטסבוס ַאזַא -- !טָאג זיא טָאנ

 ,טייקכעלדנעמוא רעד ןיא

 ,טייקכעלנעמ עשרעבייוו

 ,שינעייטש ַא ןוא גנַאנ

 ,גנַארדעג

 .גנַאזעג ַא ןופ שינעייוו

2 6 5 
 ׁש

 וי?

 ןבָאה ענייז רעגניפ עגנַאל יד .,לסָאריּפַאּפ סָאד ןגניוצרַאפ טָאה רע

 ןופ ליפָארּפ ןכייוו םעד ףיוא טקוקענ טָאה רע .שיט ןָא טלבמָאבענ ךיז

 םעד בילוצ רעסַאלב ןוא רעליטש ךָאנ ןעוועג זיא סָאװ ,רעטבילעג ןייז

 ןרעטנוא עקכעלעמַאּפ ןּפוצ ןעמונעג םיא טָאה םיצולּפ .יינש ןקידנסיורד

 -רעביא ןַא טימ לדייא קיליירנ טָאה רע ,טּפוצעג קידווערעיורט .,ןצרַאה

 :ריא ייב ןָאטעגנ גערפ ַא טייקנבעגעג

 ?ליפיוזא ריא טנייווש סָאװרַאפ ,ענווָאנָאעל עזיל --

 :לכיימש ןקיטעמוא ןַא טימ טרעקענּפָא םיא וצ ךיז טָאה יז

 .טשינרָאנ גייווש ךיא ---
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 לא

 :טרעפטנעעג ןוא רענעלעג ןפיוא טכיררַאפ ךיז טָאה החמש 'ר ןוא

 .עלעּפמינ ,ןעמעלַא רַאפ ןיוש טסדער ,וד ?ייוו ---

 ..אזַא גָאט רעלַאטנעדעצסנַארט ַא ,ַאה טנייה גָאט ַארַא'ס --

 ו .עלעּפמינ טגָאז

 .טגייווש ,עלהאל ,יז ןוא

 ?יינש רעקידננילירפ ַא ,יינש ַא --
 .ָאי --

 טָאה ,ןבעגרעביא טלָאװעג טשרָאקא טָאה רע סָאװ ,ךַאז יד ןןוא

 -עגּפָא ןיוש רע טָאה ךעלטנגייא .רעטרעוו יד ייברַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז

 מאה רע .ןרָאװענ קיטעמוא קרַאטש לָאמַאטימ םיא זיא סע ןוא ,טדער

 םיא ןוא בוטש ןרעביא ןײגמורַא ןעמונענ ,קנַאב ןופ ; ןביוהענפיוא ךיז

 לםיב א ןיא רע ,ךיוה וצ ?סיב ַא זיא רע זַא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה

 טלעטשענּפָא ךיז טָאה רע .טלעוו רעניה רעד ןיא ןענַאהרַאפ ליפ וצ ַא

 טכַארטרַאפ ,טעברַא סהחמש 'ר ,קניט םעד טּפַאטַאב ,טנַאו רעד רַאפ

 ' :ןעמארג ןיא ךיז וצ ןדייר ןביוהעגנָא קירוצ ןוא ךיז

 ןקיטכעדרַאפ א ?שטנעמ ַא טכַארבעג

 :ןעמוהת יד ןופ עמיטש ַא טנערפ רע

 ?םיא ןעמ טפור יוו,

 ?םיא ןעמ טּפור יו,

 .ןעמָאנ םעד ןסעגרַאפ בָאה'כ

 ...םַאּפ ןוא טסוֿפ ייג'כ ,וינעטָאנ ,רעייגקידייל ַא --

 רעד םגה ,טלעוו עגיה יד ,ןעלעּפמיג ,טקירדעג ךעבענ םיא טָאה סע

 יונעגכרוד םיא טָאה סע .לָאטסירק ןופ רעטכייל ןעוועג זןיא טנייה גָאט

 יו ךייוו ,ןרָאװעג סייו זיא טימענ רעד .יינש רעקידנעקנעב רעד ןעמ

 רע טָאה לָאמַאטימ רָאנ .םיא םורַא ,דייל עטסליטש יד ראפ טיירגעגנָא

 ,ןגייא ענייז ןופ ןרערט ןָאמעג סָאג ַא ךיז ןבָאה סע ,ןטלַאהעגסיױוא טשינ

 .טנייועג רעהפיוא ןַא ןָא ,טנייוועגרעדנַאנופ ךעלרעטיב ךיז טָאה רע

 :ןגירשעגרעדנַאנופ ךיז רע טָאה םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ

 !?טשינ יצ ,חישמ ןעמוק טעוו סע --

 !!הישמ --
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: 

 -עג ןוא םיא ףיוא ןלַאפעגפױרַא ,ןהחמש 'ר וצ ןפָאלענוצ ןזיא רע

 'ר וצ ךיז טעילוטעג ,ךעלטנעה ערַאד ענייז טימ ןגָאלש םיא ןעמינ
 :םידנב יד רַאפ םיא ןסירענ ןוא טגָאלקעג ,טסורב סהחמש

 !ןעכיכ ריס לָאז חישמ ,טרעה ריא !ןעמוק רימ לָאז חישמ --

 עטרעטיצרַאפ ַא טקעדעננייא טָאה עלהאל ,טנייוועג טָאה עלעּפמיג

 זיִא ןוא םעטִא םעד ךיז ןיא ןטלַאהעגנייא ,טנעה עריא ןיא םינּפ סָאד

 יי ,ןעינעב 'ר ןגיוא יד רַאפ ןעזרעד טָאה יז :ןרָאװעג טרעווילנרַאפ יו

 ןייז ןָא רעטציא דָארנ טנַאמרעד ךיז טָאה יז ןוא ,םיא ןופ טקניטש סע

 .הרינּפ ַא ןופ לעפ ענעכַָארקענּפָא ןַא יוװ ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,טסורב

 -מיג ןעמונעגמורַא ,רענעלענ םעד ףיוא טצעזענקעוַא ךיז טָאה החמש 'ר

 וצ טשינ יווװ ,טייהרעליטש ןגָאז ןביוהעגננָא ןוא טנעה יד רַאפ ןעלעּפ

 :ןעלעּפמיג

 ?וד להרס ,טעכנַאלּפעצ ךיז וטסָאה סָאװ --
 ןעטונעצ ?סיב ַא ןרָאװעג ךיוא ?ייוורעד זיא ,החמש 'ר ,רע ןוא

 ןטיכ םיא וצ ןסעזעג זיִא סָאװ ,ןעלהאל טרירַאב רע טָאה קיטכיזרָאּפ

 םיא וצ ךיז טרעקענמוא ,טּפַאכעגפיוא לָאמַאטימ ךיז טָאה עלהאל .ןקור

 ריא טָאה החמש 'ר .טסורב ןייז ףיוא טייהרעמוטש ןלַאפענפױװַא ןזא

 טנַאה רעד טימ ןטלַאהעג ץְלַא ךָאנ טָאה רע ,ּפָאק ןרעביא טעלנענ ךייוו

 :טדערעגנ ייז וצ טָאה רע ןוא ןעלעּפמינ ךיז ןבעל

 !ריא ךעלקישזיּפ ,ןבעל'כ ,רעדניק ךָאנ ךָאד טנעז ריא --

 ..טייו טעה ץעגרע ,לרעטצנעפ ןסייו ןכרוד טקוקעג טָאה רע

 יד ןעננַאנענמורַא ןיא דלַאװ ןיא רעמייב עכייוו ,עקיאיינש יד ןשיווצ

 ןופ ךיז טעילוטעג ,געו םעד טכוזענ טָאה יז .סיקסרימַאבויק רעטכָאט

 טָאה יז סָאװ ,ענענייא יד ,רעדיילק עקידרעמוז עדיא ןיא רעטעוו ןטלַאּק

 .ןיקסוועלבּורוו ייּב בוט-םוי-ןעילימַאפ םעד היוא ןנָארטענ ךָאנ
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 ןעינעב י'ר םורַא טעברַא ןעמ/

 טלמַאזרַאפ וו"ל יד ךיז ןבָאה טסָארּפ ןקידנגרָאמירפ םעד ןיא

 נרַאב א יװ ןעזענסַױא ןיוש טָאה סָאװ ,לימ יד .בוטש סעינעֶב 'ר ייב

 וו"? יד ןסעזעג ןענייז סע .טלעק ןופ טרעבליזַאב ןעוועג זיא ,טסימ

 עכנַאמ ,געוו םייב רעצעלק .עכעלטע יד ףיוא דרעב ענעפרָאורַאפ טימ

 ןשיוװצ טסעומשעג טייהרעטרעיורטרַאפ ןוא זייווסעּפוק ןענַאטשעג ןענייז

 .ךיז

 טייו טשינ ,ןענאטשעג גע ןפיוא זיא יקסרימַאבויל ןיטשריפ יד

 ןופ רעטצנעפ יד וצ טקוקעגסױרַא ןוא טלעק} ןופ טרעטיצענ ,?ימ ןופ

 טשינ ,?לימ םורַא ,עטצירּפ יד ,ןעזענ לָאמטּפָא ריא ןבָאה וו"? יד .בוטש

 טשינ ריא ןנעוו טָאה ןעמ ןוא ,םורַא ָאד ךיז טיירד יז סָאװ ,טסווועג

 ,רעמיצנעיורפ עקיזָאד יד ןלאפעגפיוא ןעמעלַא זיא סע םגה ,טדערעג

 לָאמטּפָא ךיז טָאה טלעק יד ,טסברַאה רעטעּפש ַא ןעוועג זיא סע

 יד ןוא ,ןרָארּפעג ןבָאה זענ יד ,ןצלעּפ .יד רעטנוא טּפַאכעגרעטנורַא

 .עדמערפ יוװ ךיז טלבמאבעג ,טקַאנקעג ןבָאה טנעה ענעלָאװשעג ,עטיור

 לקעז ַא טימ עבזירּפ רעד ףיוא ןסעזעג זיא ?לרעדיינש עשיפרָאד סָאד

 -ענ ,ןדיי םיא םורַא ןענַאטשעג ןענייז סע ,סעציילּפ יִד ףיוא לפָאטרַאק

 טשוחימרַאפ טָאה רע רעבָא ,טרָאו ַא םיא ייב ןעמוקַאבסױרַא  טלָאװ

 ןענייז חרוא רעזייב רעד ןוא ףלָאוװ 'ר .ןניוושעג ןוא ייז ףיוא טקוקעג

 םיא טימ טרָאד טָאה ןעמ ,ןעינעב 'ר וצ קינייוװעניא ןיירַא ןעניגַאב

 ןבָאה וו"ל יד ,הלואנ ןופ ןינע םעד ןנעוו טדערעגניירַא רעווש ,טהנעטעג

 ;ןפורעננַײרַא טשינ ץלַא ךָאנ ייז טָאה ןעמ רעבָא ,טראוועג ןסיורד ָאד

 .ןעמוקענכרוד טשינ ,סיוא טזייוו

 ןעגנַאגעג ,עלהאל ןוא החמש 'ר ןזיוואב ךיז ןבָאה געוװ ןפיוא

 ןקָארשעג ךיז טָאה עלהאל .בוטש סעינעב 'ר וצ רעהַא ךיוא קידננייוװש
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 םירפא ןב חישמ

 ןגלָאפ טזומעג רעבָא טָאה יז ,האנש ַא םיא וצ טליפענ .ןעינעב 'ר רַאּפ

 ,קיאורמוא ןרָאװעג ןענייז וו"ל יד .ןעגנַאגענטימ זיא ןוא ןהחמׂש 'ר

 ,סעװכַאּפ יד רעטנוא טנעה יד טימ טּפַאלקענ ,בוטש םורא ךיז טיירדעג

 סע טָאה רעגייווש יד .שינעטרַאװ רעד ןופ טשינ ףופ ןייק טמענ סע

 ,ןגיוא יד טקורעגסױרַא ןבָאה עקידוװעדיײרַאב יד רעבָא ,טראעג קרַאטש

 !ןבָאה סע לָאז עדנע ןא

 -עג ןיא ,עקשעמעל ַא יװ ןעזענסיוא טָאה סָאוו ,חרוא רעגנַאל רעד

 יד טלייצענ רענניפ יד ףױא םיא טָאָה ןוא ןעליריק רַאפ ןענאטש

 :ןחישמ ןופ שיט םייב ןסע טעװ ןעמ סָאװ ,םילכאמ

 -נָאיװעג ,הלה ןופ סעכילמַאק ,עקירּפַאּפ ,ןליודנ ,לּפע עקינייוו -

 ...עקשיק ערַאד ,ננירעה עטלוד

 -רַאפ טימ ןענַאטשעג ייברעד זיא ?קינוװַאװדעמַאל ןיילק סָאד ןוא

 ןגנַאפ םוצ עלעדרעבנקאב סָאד ןביוהעגפיוא ,ןטניה ףיוא טנעה עטנזיל

 יד :ןלָאװקעננָא רע טָאה נָאטליװו ןופ ןוא הרוא

 רעדָא ,ןייווםיקומצ ,םתּפה ןמ ,ךָאד ןעמ טעװ ןעקנירט ןוא --

 ?ןיסירפק ןיי רָאנ

 -ענקעװַא רעטכַארטרַאפ ַא רעבָא ?ייוורעד זיא חרוא רעגנַאל רעד

 יד ןשיװצ ךיז טיירדעגמורַא ,טכארטענ .,ו שרעדנַא ץענרע ןעננאג

 ,לבוקמ רעסיורג ַא לָאמַא ןעוועג זיא רע .סעקינוװָאװדעמַאל עקידנגייווש

 רע ןזיא רעטלע רעד ףיוא ,רעכוטסַאּפ ןביז יד ןופ דוס םעד טסווועג

 טלעטש ,ןגָאז סעּפע ליװ רע זַא ,טניימ ןעמ .ןרָאװענ ?לטב-רבוע רעבָא

 ןוא רעיוא ןלופ ַא ןָא טעּפנָאפ רע רָאנ ,רעיוא םעד רעטנוא םיא ןעמ

 ,ןסקָא יוװ ,ץָאלק ַא ףיוא ןסעזענ ןענייז רענייווש יד .טשינרָאנ רעטייוו

 טשינ טרָאו ַא -- ןניוא ענעסּפעש עסיורג טימ ,קרעק עטיירב טימ

 .טדערענסױרַא

 טרעלקעג ,הרוא רערעטלע רעד ןעמוקענסױרַא זיא ?עווש ןפיוא

 רעבָא טָאה רע ,העד רעד טימ ךיז ןגָאלשעג ,סיוא טזייוו ,עלייוו א

 ןבָאה סעקינװָאװדעמַאל יד .בוטש ןיא ןעמוקניירַא לָאז ןעמ ,ןעקנווועגנָא

 ןעמוקניירַא טלָאװעג טָאה רעכעלטיא ,ריט רעד וצ ןָאטעג זָאל א ךיז

 -נַאל רעד .שינעגנערדענ -ַא ,יײרעּפוטש ַא ןרָאװעג זיא סע .העטשרע רעד

 שינעקיטש רעד ןיא טָאה רע ,טנַאמרעד סעּפע ןָא ךיז טָאה הרוא רעֶגא
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 קאבלוק השמ

 ,ןענופענסיוא םיא טָאה רע סָאו םיוק ,ןעליריק טכוזעג ןגיוא יד טימ

 נאז א ןוא טּפוטשענכרוד םיא וצ ךיז רע טָאה תוחוכ יד .רָאנ טימ

 :טנָאזעג

 !ךיוא זָארַאמ ינרַאכַאס ןוא ,ָאי --

 היוא ןכָארקענּפױרַא ,בוטש ןיא ןסירעננײרַא ךיז טָאה םלוע רעד

 לסיב סָאד טלעטשרַאפ ,רעטצנעפ יד ןופ ןלעווש יד ףיוא ,קנעב יד

 לצעלק םעד ףיוא לקניוו ַא ןיא ןסעזעג זיא עינעב 'ר .ןביוש יד ןופ טכיל

 .טקוקעגמוא טשינ ולֹּפַא ךיז ןוא ינק יד ףיוא טנעֶה ענעכָארברַאּפ טימ

 עטצַאלגענסיױא יד טימ טקירדענפיונוצ םיא םורַא ןענַאטשעג זיא ןעמס

 טּפוטשעג ,רעגניפ-ץיּפש יד ףיוא ןביוהעג ךיז ןבָאה עקירעדינ יד ,ןגיוא

 ' .ןדלַאװנ טכַאמעג ןוא ךיז
 .ליטש ןרעוו לָאז סע ,טרַאװענּפָא טָאה ףלָאװ 'ר

 סָאװ ,ַײז ,רענייװש ןביז יד סיוארָאפ ןעגנַאגענסױרַא ןענייז סע

 ,סנבָארג יד ןיא עקיכָאס רענייטש יו ,טלעוו יד ןעמונענכרוד ןבָאה

 גישמ ןוא בעל ןופ ןוא טיוט ןופ םעט םעד טליפעג טשינ ןבָאה סָאװ

 .ערעייז סעציילּפ ענעסקָא יד טימ שינעפעשַאב רעד ןופ דוס םעד ןעוועג

 -ייב רעד ןוא רע ןיא עילַאװַאּפ ,טלייטעגסיוא ייז טָאה ףלָאװ 'ר

 ןופ טלעטשעגקעװַא ךיז ןבָאה ,ןעינעב 'ר וצ ןעגנַאנענוצ חרוא רעז .

 רעד וצ ןתח םעד ןריפ ןפרַאד סָאו ,רעריפרעטנוא יו ,ןטייז עדייב

 .הּפוח

 רעצעלק יד טרעהענ טָאה ןעמ זַא ,טייקליטש ַא ןרָאװעגנ זיא סע

 | נ .טנעוו יד ןופ
 יד ףיוא טקוקענ ,ּפָאק םעד ןזָאלענּפָארַא ןסעזעג זיא עינעב 'ר

 ןיוש טלָאװ רע יװ .ןעזעג טשינ םענייק ,סיפ ענייז ןופ רעגניפ עקיטָאלב

 :לוק ןפיוא ךיוה ןביוהעגנָא טָאה ףלָאװ 'ר .רענעברָאטשעג ַא ןעוועג

 !המוילב ןֹּב עינעב ---

 .טרעפטנעענ טשינ טָאה עינעב 'ר

 ןבעק רעודנוא ןופ ןייפ ןסיוהנ םעד בילוצ !המלש ןֵּב עינעב --

 וה 0 ך'פ א ן|ן כב ה ײש מס. םעד ראפ זירכמ ךיד רימ ןענייז

 .טרעפטנעעג טשינ טָאה עינעב 'ר

 ?וטסליוו סָאוו ,גָאז ,המוילב ןב עינעב --
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 םירפא ןב חישמ

 סנייז ליומ ענעּפָא סָאד ,ּפָאק םעד ןביוהענפיוא רעווש טָאה רע

 :טמעטעענ טָאה רע סָאװ םיוק ,טנערבעגסיוא ןעוועג זיא

 !ןברַאטש ליוװ ךיא --

 ךענּפָא ,קירוצ ףיוא ןָאטעג רעק ַא ךיז ןבָאה סעקינווָאװדעמַאל יד

 עלַא םיצולּפ ןבָאה סע תמחמ ,ןענייו ןעמונעג ןבָאה עכנַאמ ,טצפיז

 ןרילרַאפ םוצ זַא ןוא ,ןבעל םענופ רעסעב ןיא טיוט רעד זַא ,טליפרעד

 א ךיז טָאה ףלָאװ 'ר רעבָא .ָאטשינ טשינרָאג ייס-יוו-ייס ןיוש זיא

 ַא טָאה סע ,םַאלפ ַא יװ ,ךיז ןְדנוצעגנָא ,ןעמעלַא רעביא ןָאטעג ביוה

 :ןדיי יד רַאפ םינּפ ןייז ןָאטענ ?ארטש

 ,ליוו ךיא ,ןרעוו טזיילענסיוא ןלָאז רימ ,ליוו ךיא :נָאז ,עינעב ---

 :גָאז ,עינעב !טלעוו רעקידעבעל רעד ןופ ?עפ יד ןסיירּפָארַא ןלָאז רימ

 !גאו !טָאנ וצ ןכערבכהוד ךיז לאז רוט יע הוא

 .טרעפטנעעג טשינ טָאה עינעב 'ר רעבָא
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 יו עץ שטיי של יע

 םעדכָאנ ןוא עדעדגרַאב ַא טלַאה עלעּפמינ

 ןפָאלש רע טיינ

 ןופ .רעקיטולב ַא ןוא רעסייה ַא טכַאנרַאפ רעד ןעוועג ןיא סע

 -םיוא ךיז ןבָאה ,גרעב עטיור ןעמוושעגסױרַא ןענייז טלעוו טייז רענעי

 ,טנערבעג ייז רעביא טָאה למיה רעד ןוא ,רעדלעפ יד ףיוא טלעטשעג

 העיקש עטעשויעצ יד קידמערוטש טָאה סע .רעּפוק רענעדנוצעגנָא יו

 ןייז ןיא טרעקַאלפענ טָאה דלַאװו רעטלַא רעד ,טנגעג םעד טציילפרַאפ

 .שינלקנוט טימ ןוא רעייפ ןטימ טצירּפשעג ,טייקיולב

 -כַאנרַאפ רעד ןיא טקנוטעגּפָא ףױרַא זיא רעציװעקסַאז עלעּפמיג

 טָאה רע ,לימ רעד רעטניה נרַאב ןקימייל םעד ףיוא טייקטיור רעקיט

 יד וצ טדערעג ןוא טנגעג רענעדנוצעגנָא רעד וצ טנעה יד ןביוהעגפיוא

 :טלעוו רעד ןופ ןטייז ריפ

 -רַאפ קיצונ ןטפנונרַאפ םעד ןענעק טשינ ךיא לָאז סָאװרַאֿפ ---

 -עגטכערוצ םיא ךיא טלָאװ ,ףוע ןַא ןעוועג טלָאװ רע ןעוו ,ָא !ןכיורב

 -ענסיוא םיא טימ ךיז ךיא טלָאװ -- ?סּפינש ַא ;ערעשטעװ ףיוא טכַאמ

 .ךעלדיימ ןרֲעוװו ןלעפעג וצ טלסּפינש

 טלעוו יד ןענעקרעד וצ ןעּפרעק ןיימ טעברַא טכַאנ ןוא גָאט ---

 ׂ .טעברַא ןיימ ןיא רימ טרעטש טפנונרַאפ רעד --
 -טשינ יד ןייז נישמ ןָאק טייקיטפנינראפ-טשינ !םלוע לש ונובר ---

 .טייקיטפנינרַאפ

 זיא סע ןוא ,טעברַא ןוא טכַארט דרע יד ,טבעל דרע יד ,טעז ---

 .טפנונרַאפ ןייק טשינ ןוא -- טייקכעלטעג ןייק ריא ןיא ָאטשינ

 ייא ןיימ ןענעקרעד ?יו ךיא -- ?ןבעל ,וינעטָאנ ,זיא סָאװ ---

 ׂ .טלעוו רעד ףיוא הטש םענעג
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 םירפא ןב חישמ

 הנשה יד .דלעפ ןיא ןיילַא רעטציא ,עלעּפמינ ,ךיא ןיב טָא --

 טזָאל ל?ייוורעד -- רעבָא ,ןלָאט ןוא ןעניילּפ יד רעביא טרעטעלק עניימ

 .טלעוו רעד ןופ דוס םעד ןייז וצ גישמ םעניימ רעּפרעק םעד טשינ יז

 םעניימ טפנונרַאפ םעד ןפרַאװסױרַא לעוװ ךיא !וינעטָאנ ,ָא --

 .רעטצנעפ ןכרוד

 ףיוא ּפָאק םענעפרָאװרַאפ ַא טימ גרַאב ןוֿפ ּפָארַא ןיא רע ןוא
 .המחלמ רעד ךָאנ דרעפ ןופ ּפָארַא טייג לַארענעג ַא יוװ ,ףױרַא

 ןגייל םוצ ןבָארנ ןכייוו א טכוזעג ,,געוו םוצ ןעגנַאנענּפָארַא זיא רע

 עלהאל ,טפָאהעג טָאה רע תמחמ ,העבירג יד ןיא טּפַאטענ ,ןפָאלש ךיז

 ' .ףָאלש ןיא םיא וצ ןעמוק טעוו

 יד ,טעילוטענפיונוצ ךיז רע טָאה ?בירנ ןקיכָאמ ַא ןיא ץענרע

 טָאה הנבל יד .ןפָאלשעגנייא זיא ןוא סנּפָאקוצ טניילענרעטנוא טנַאה

 טכיל עננירג סָאד .טמערַאװעג ,ןיירַא עציײלּפ רעד ןיא ןטכױלעג םיא

 יו ,ךעלדנייב ענייז טקנעװשענמורַא ,םידגב ענייז ןעמונעגכרוד טָאה

 1 .רעסַאוו ןסיז ַא טימ

 .ףָאלש ןופ טלכיימשעג טָאה רע

 ןסַײהעג ,לסקַא ןרַאפ טרירעננָא ךעלעמַאּפ םיא טָאה רעצעמע

 -קעװַא ןוא ,סיוארָאפ טנעה יד ןביוהענפיוא ךיז טָאה רע ,ןייטשפיוא

 .רעדלעפ עטלּפענרַאפ-ךעלרעבליז יד רעביא ױזַא ךיז טזָאלעג

 1 .ןבירטעג םיא טָאה הנבל יד
 טעשטּפעשעג ,רעגניפיץיּפש יד ףיוא טעמכ ,גנירג ןעגנַאנעג זיא רע

 רַאפ רָאלק ןעזענ טָאה רע רעבָא ,ןסָאלשענוצ ןניוא יד ,רעטרעוו עכייוו

 ןיא ךעלפרעד יד ןוא רעמייב יד ןופ ןקעלפ יד ,טנגעג ןסייוו םעֶד ךיז

 : : ,ןלָאט יד

 ןיא ןעגנאגענקעװַא רע ןיא ,ןעמוקענ טשינ םיא וצ ןיא עלהאל
 ףיוא ןלַאפעג ןענייז טכיל סנּפָארט יד ,טלעוו רעד רעביא ןכוז וצ ,ףָאלש |

 טָאה רע ןוא ,ףונ ןייז רעביא ןענורעג ,ןגער סנּפָארט יוװ ,רעווש םיא

 .םָארטש ַא ןופ טנורג ןּפיוא טייג רע יוװ ,טריּפשעג ךיז

 .ךוש ַא ןגעלעג זיא געוו ןפיוא ,טלעטשענּפָא ךיז רע טָאה גנילצולּפ

 ןביוהענפיוא ּפָאק םעד קידנטלַאה ,ןניובעגנייא ךיז טָאה עלעּפמיג

 .ןצרַאה םוצ םיא טקירדענוצ ןוא ךוש םעד ןעמונעגנָא ,הנבל רעד וצ
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 7 יי : עי יי יז יאר * יי "לב רייט אש טא יד 2 יד יי; יי 6 יזש-}ע7

 קאבלוק השמ

 טָאה יז ,ןעלהאל טרעהעג ךוש רעד זַא ,רָאלק םיא רַאפ ןעוועג זיא סע

 סעלהאל ןופ םעטָא םעד םיא ןיא טריּפשענ טָאה רע ,ןגָארטעג לָאמַא םיא

 .רעּפרעק

 .ןלָאּפָאט עקנַאלב ןשיווצ ןניוצענ ךיז טָאה געוו רעד

 -ענוצ טימ ,ןצרַאה ןפיוא ךוש םעד טימ ןעננַאנעג ןיא עלעּפמיג

 יו ,ןעמוקעגרָאפ ןיא'ס ןוא הנבל רעד וצ טלכיימשענ ,ןניוא ענעסָאלש

 רעבָא ,םיא ןופ טשינ טסייוו רענייק .ןשטנעמ ןופ ּפעק יד ףיוא :טייג רע

 רע טיינ רעדלעפ-הנבל עטשרעביוא יד ףיוא .טשינ םענייק ףרַאד רע

 טלּפַאצ ,םיוא ךיז טנייב םיא רעטנוא דרע יד ןוא ,ןגיוא ןָא ,םורַא

 .ןייש-הנבל רעד רעטנוא ךייט רעסיורנ ַא יו ,ךיז

 ,רעמייב יד ןופ ןעמיטש ןעמונרַאפ רע טָאה טייקליטש רעד ןיא

 רעד ןופ רוס ןטצעל םעד ןוא למיה ןופ ננאזענ םעד ,דרע רעד ןוֿפ

 .טלעוו

 ןשיווצ ןעמווושענ זיא םיא רעביא ,ּפָאק םעד ןביוהענפיוא טָאה רע

 :טלַאטשעג ענירג ,עגנַאל ַא סנקלָאװ יִד

 / ?ָאד וטסוט סָאו ---

 6 טשינבאו
 ?טשינרָאנ טסייה סאו ---

 .ךיז ױזַא ,עלעּפמינ ,טשינרָאנ ,טָא --

 ןוא ,טלעוו רעד רעביא ץלַא ךָאנ טמיווש יקסוועלבורוו ןַאּפ רעד

 םיפ יד רעטנוא דרע ןייק אטשינ זיא סע ,ךיז ןגיוו ןנעו יד -- אד

 .םולח א ,םולח א --

 ןופ טּכיק ןיא טלעוו יד טלדנַאװרַאפ םיא ייב ךיז טָאה'ס ןוא

 ,גננאלק רעטלּפענרַאפ ַא עלהאל ,ךיור רעסייוו זיִא דלעפ סָאד ,הנבל רעד

 טּפיוהרעביא זיא עלעּפמינ ןוא ,ףוס-ןיא ןופ ,םיא ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ

 .ָאטשינ

138 



 "7 יד זופ געעאנ דעד

 יד ןופ סערַאמּכ .ןידה-םוי ןופ טכאנ יד ןעמוקעננָא זיא סע ןוא

 ןבילקעגנָא ךיז ןבָאה םַאלפ טימ ענעדָאלעגנָא ,עניורב ,ןקע עטסטייוו

 יד ןיא ןגער רעבָארג ,רעמורק ַא ןסימשענ טָאה סע .טנגענ רעד רעביא

 .טנעה ענענייא יד טשינ טעז ןעמ -- רעטצניפ ,רעמינּפ

 'ר .סעקינווָאװדעמַאל יד טלעטשענסיוא ךיז ןבָאה ל?לימ רעד ייב

 ןוא ּפָאק םענעסָאנעגּפָא ,ןטלדוקעצ ַא טימ ,לטיה ַא ןָא ,םיוארָאפ עינעב

 ןטלַאהעג ךיז ןבָאה וו"ל יד .רענייווש רעטומַאשז ןביז יד םיא רעטניה

 -מורַא ךיוא ךיז טָאה ,רעטעקַאנבלַאה ַא ,עלעּפמינ ,ערעדנַא יד ןָא ענייא

 .ייז ןשיווצ טעקנָאלבעג

 ןנייווצ ערעייז ןכָארברַאפ ,רעמייב יד ןניובענסיוא טָאה טניוװ רעד

 ןרעבירַא זיב .סעטָאּפַאק יד טרעשַאקרַאפ ,ןצלעּפ יד ןסירעג ,ףױֹרַא ףיוא

 .ןעמעטע וצ סָאװ טימ ,ןעוועג טשינ זיא סע זַא ,טקיטשעג ,ּפָאק

 רעטניה ןוא .ףוס םוצ ןעגנַאגעג ןענייז עלהאל ןוא עטכַאלּפ החמש

 ןטשריפ יד זַא ,טקרעמַאב טשינ טָאה רענייק רעבָא .עלהמהב סָאד ייז

 טימ ןעגנַאנעג זיא יז .וו"ל יד ןשיווצ ןענופענ ךיז טָאה יקסרימָאבויל

 ףיוא ןטעבעג ןוא ךיז טמלצענ ,םלוע םעד ןשיווצ טנעה ענעכָארברַאּפ

 .טָאג וצ ךַארּפש ריא

 ךיז ןבָאה סע .רעדלעפ עקימיילפ ןשיוװצ טריפענ טָאה נעוװ רעד

 ןעמוושענמורַא ,ןעלּפענ עטכידעג שינרעטצניפ רעד ןופ טלקיװעגסױרַא

 ַא טקעטשעננײרַא טָאה ןעמ .טנגענ רעד רעביא סעטַאמש עסיורג יוװ

 סָאד ןסָאגעגּפָארַא ךיז טָאה דרעב יד ןופ .ןיהווו טסווועג טשינ ןוא סופ

 יד .ןריורפעג ןבָאה סהרדשה-טוח עטעשטרַאטסענסױרַא יד ןוא ,רעסַאװ

 -צניפ רעקיטש ןפפרָאװעצ ,סערַאמכ יד ןיא ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה ןטניוו

 יד ףיוא ןזייװנעמָארטש ןסָאנענ ןוא רעדלעפ יד ףיוא קסנקלָאװ ערעט
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 קאבלוק השמ

 רָאה ןייק טַאהעג טשינ ןיוש טָאה סָאו ,עלהמהב סָאד .סעקינווָאװדעמַאל

 יד ןטלַאהעגכָאנ םיוק ,טנײלענּפָא עלייו עלַא ךיז טָאה ,לעפ ןפיוא

 -עלטיא ,רערעטצניפ ןוא רעפיט ןוָאלענּפָארַא ךיז טָאה גנַאג רעד .רעייג

 ענעגייא יד ןיא טקוקעג םוטש ,ךיז טימ ןָאטרַאפ ןעוועג זיא רעכ

 :ננומערַאברעד טָאג ייב ןטעבענ ןּוא שינרעטצניפ

 ,עּוּפַאק רעד ףיוא ךיז םערַאברעד ,טָאג ,טָאג
 ,לרעמַאה םעניילק םעד ףיוא
 .רעש רעד ףיוא ןוא לדָאנ רעד ףיוא

 ,ךעלהמשנ עקניניילק ערעזדנוא ףיוא ךיז םערַאברעד

 ,סעטַאמש ןוא ןייּפ ןופ עטעטַאלעגּפיונוצ

  ,סעקשעּפמַאּפ ןליוו סָאװ ,ךעלרעדניק ערעזדנוא ףיוא

 ןוא טשינ ערה-רצי ןייק ןבָאה סָאװ ,רעבייוו יד ףיוא

 | .ליפוצ ןעלדניק =
 .דָאב ןיא טשינ ןעיינ סָאוװ ,רעטכעט ערעזדנוא ףיוא

  ,סנוויוא יד רעטניה ןגיל סָאװ ,יד ףיוא ךיז םערַאברעד

 ,סרעקניטש יד ףיוא

 ,ךורב ַא ןבָאה סָאװ ,יד ףיוא

 .רעזייה יד .רעביא ןעייג .סָאװ ,יד ףיוא

 ,סעשטַאילק יד ףיוא ךיז םעֶרַאברעד

 ,סנגעוורעטנוא תולנע-לעב יד ףיוא

 ..רעדיינש יד ףיוא ןוא רענשזריק יד ףיוא
 !טָאג ,טָאג

 ֹי

 טָאה םלוע רעד .ןעמעטע וצ סָאװ טימ ,ןעוועג טשינ זיא סע ןוא

 -עגסױרַא ןפָא ןטלַאהעג ןבָאה רעגייווש יד זיולב ,טיונ ןופ טצפיזעג

 ןגוא ענרעבלעק יד טימ ןוא ןייטשלזיק ןופ רעמינּפ ערעייז .טלעטש

 זיא ל?קינווָאװדעמַאל ןיילק סָאד .שינועטצניפ רעד ןיא םקֹוקעגניירַא

 ןכָארבעג !,ּפָאק ןפיוא עטָאּפַאק רעטרעשַאקעגפיורַא רעד םימ ןעגנַאנעג
 : .טנייוועג ןוא טנעה יד

 טימ ,רעמייב יד ןסירעג טָאה סע .דלַאװ ןיא 'ןעמוקעגניירַא זיא ןעמ

 טגיילעג ךָאי א יװ ןוא ערַאּפ ַא טקיטשעג דרע רעד ןופ ,ןעלצראוו יד
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 קַאבלוק השמ

 ,טרעקעגרעביא ןגעלענ זיא עּפולַאכ סהחמש 'ר .סעציײלּפ יד ףיױא ךיז

 'ר ,ןכָארבעצ ןוא בורח טרעגלַאװעג ךיִז טָאה ענייז טײקשיטַאבעלַאב יד

 םעד ןיא ןגירשעגנײרַא טָאה רע ,טלעטשענּפָא טשינ ךיז טָאה החמש

 :טניוו םענופ ןייוועג

 !ןעױבּפָא קירוצ לעוװו ךיִא --

 רעביא טנַאלקענ טָאה טניוװ רעד .טרעהעג טשינ םיא טָאה רענייק

 ןוא ןטסורב יד ןיא ןגָאלשענ ,רעמייב יד ןֹוֿפ ןעניורק יד ךרוד ,ּפעק יד

 .טָאה לוק רעשישטנעמ ַא ,ךיז טכַאד .דרעב יד ןופ רָאה יד טּפוצעגפױרַא

 ,רעליימ יד טנפעעג ןבָאה סעקנַאװדעמַאל יד .טרעהעג םיא ןיא ךיז

 ןופ טרעמָאיעג ,שטנעמ ַא ןנירשעגסיױרַא טָאה ןבָארג א ןופ ףיט ץעגרע

 ןעגנַאנעגוצ זיא ףלָאװ 'ר .גייווצ רעטלַא ןַא יװ ןנָאלשרַאפ ,דרע רעד

 רָאנ טימ ןיירַא שינעפיט רעד ןיא ןָאטעג יירשענ ַא ,געוו ןופ נערב םוצ

 :ענייז תוחוכ יד

 !זדנוא טימ םוק ,רענעטלָאשרַאפ ,וטסיב רעוו ,וד --

 טימ ריפ עֶלַא ףיוא שטנעמ ַא ןבָארג ןופ ןכָארקעגסױרַא זיא סע

 ךיז טעילוטענוצ ,טרעטיצענפיוא טָאה עלהאל .ןדלַאה ןפיוא עברָאט ַא

 -רעדנַאנופ טנעקעג טשינ ןעמ טָאה רעטצניפ רעד ןיא .ןהחמש 'ר וצ

 טָאה טניוו רעד .סיוא ךעלטננייא טעז שטנעמ רעקיזָאד רעד יװ ןביילק

 -עגסיוא ךיז טָאה רע ,סעקינווָאװדעמַאל יד ןשיוװצ ןפרָאװעגניײרַא םיא

 ןרָאװעג ןניוװשטנַא ןיא ןוא םלוע ןשיוװצ טשימ

 ,רעביטש יד ןופ טּפעלשעגנסױרַא ךיז ןעמ טָאה ?טעטש .ןיא ןוא

 -יײשטַאפ ןיא עטלקיװעגנייַא ,רעבייוו ,ןדיי עטרעדָאקעצ ,טייק ןוא דניק

 יד ,עקידעקניה יד ןענייז ןכָארקעגסױרַא ,,רעדניק עטערָאמשענּפָא ,סעל

 טימ עטאוװעליק יד ,רעכייב ענעלָאװשעגנ יד טימ עווילשידאי יד ,עדנילב

 ענענַאטעגנָא ןדיי ,סעטַאמש ןיא עקיכעד ןדיי ,ןגיוא עטצעזעגסױרַא

 .קעז ןיא
 ךיז טלעטשעגסיוא ,קרעפ עמורק יד ףיוא ןבילקענ ךיז טָאה ןעמ

 ןוא ,ךיז טעילוטענפיונוצ ,ּפָאק ףיוא ּפָאק ,ןסַאנ יד ןופ ןטייז יד ייב

 יד רעכיא ןסָאנעג ,רעמינּפ יד ןיא ןסימשענ טָאה ןגנער רעקיּפעלק דעד

 -ניַא םייב ןטלַאהעג ןבָאה ,טײקטלַא ןופ עבורה ,רעכיטש יד ,רעבייל

 ףיוא ןוא .ערעדנַא יד ףיוא ענייא ךיז טרַאּפשעגנָא ןוא ,טקַאנקענ ,ןלַאפ

 ..טָאג רעד ןסעזעג זיא ךַאד ןקירעדינ םעד

14 



 יושע ר

 0 א הו ר פ ש ַא

 םיהלג יד ,ןזיולק יד ןופ רענוװַאד יד סױרַא םיא וצ ןעמוק סע ןוא

 ייז .סעילעק יד ןופ רעבייוו יד ,םירוחב-הבישי יד ,סרעטסיולק יד ןוּפ

 .רעדיילק ענייז ןופ סעֶלָאּפ יד ןשוק ייז ,םורַא םיא ןעלגניר

 ?הרות רעד וצ ןבענוצ ןדנוא וטסמוק סָאװו ,חישמ --

 :ייֵז טרעפטנע רע ןוא --

 ,הֹרות רעד וצ ןבענוצוצ סעּפע ְךייַא וצ ןעמוקענ טשינ ןיב ךיא --

 .הרות יד ןעמענּפָא ןעמוקעג ןיב ךיא

 לא לא א

 ?ןשטנעמ ָאד ןענייז סע ,עלעּפמיג

 ."ןשטנעמ ןייק ָאטשינ ןענייז סע ,ןיינ,

 ' ?ָאה זיא םָאוו .--

 ַא ןוא ,טשינ טדער סָאװ ,ליומ ַא ,ניוא ןָא ףונ  ַא ָאד זיא סע,

 ."טשינ טנָאלש סָאװ ,ץרַאה

 טדער ליומ סָאד ,טעז ףוג רע ,עלעּפמיג ,ךָאד ןעניימ רימ ןוא --- :
 ?טנָאלש ץרַאה סָאד ןוא

 ןיא ּפֶא ךיז טלניּפש טלַאטשעג רעזדנוא ?ייוו ,עלהאל ,רעבירעד ,

 . ."ןעילב רעמייב ,ןדייר ןרעסַאװ ל?ייוו רעבירעד ,סעקלשזאס

 ?םולח ןיא םיוב ַא טעז סָאװ ,עלעּפמינ ,,גָאז ,ָא --

 ןיפ ןקא) ךיא בָאה ךיר ןוא םיֹוכ .א ןײלַא- ןיב ךיא ישלהאל

 ."םולח
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 !עװעטַאר ,למיה ןופ רַאה .עוועטאר

 יז טָאה טניו רעד .לטעטש םוצ ןעמוקעגנָא ןענייז וו"? יד ןוא

 -ַאשז ןביז יד .ןייגנ קירוצ טזָאלענ טשינ ,סרעמאה טימ יוװ ןסיוטשעג

 ןטְלָאװ ייז יו טקנוּפ ,ןגיױבעגנַא רעוװש ןעגנַאנעג ןענייז רעטומ

 .סעציײלּפ יד ףיוא דרע יד ןנָארטעג

 .קרַאמ םוצ רעטנעענ טקורעג ךיז ןבָאה רעזייה יד

 ענייז ןוא ךיז טלסיירטענ,סיוארָאפ עינעב 'ר ןעגנַאנעג ויא סע

 ןעוועג ןענייז רעליימ/ יד .עטָאלב רעד רעביא טּפעלשעג ךיז ןבָאה טנעה

 יד ןוא ערַאמכ טימ טּפעלקרַאּפ ןגיוא יד ,טניוו םענעפָאלעגנָא טימ לוּפ

 .טנקירטעגסיוא ןעננוצ

 רעדניק יד ןבָאה סָאד ,ןייװעג א טרעהרעד ךיז טָאה קרַאמ ןפיוא

 ןיא רעכיט טּפאטשעג ייז ןּבָאה ,סעמַאמ יד ,רעבייוו יד ןוא ,ןגירשעג

 .רעליימ יד

 סעילוק ןופ ןּפַאלק ַא קרַאמ ןרעביא ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה סע

 ןבָאה עדנילב יד ,רעָאלעה יד ןַא ןייג טוװרּפעג ןבָאה סעקילַאק יד --

 ןבָאה רעבייוו ,ןעז ןביוהעגנָא ןבָאה ייז זַא ,ןעירשעג רעבייוו ערעייז וצ

 ,ןרָאװענ קידענָארט ייז ןענייז רשפא ,ןטלַאהענ רעכייב יד רַאפ ךיז

 ןופ תורקע יד ןוא ,ןטעב ערעייז ףיוא ןנַארטענסױרַא ןעמ טָאה עקססוג

 עשליבסנַאמ ענעפרָאװרַאפ טימס ץנַאט ַא ןיא סױרַא ןענייז לטעטש

 יו ,סרעּפרעק עגנַאל ענעקורט יד טימ טצנַאטעג ,ןחישמ ןנעקטנַא טנעה

 טניו רעד ןוא ,השוב רַאפ ּפעק יד ןגױבענּפָארַא ,רעמייב עטרַאדרַאּפ

 ןענייז וו"? יד .טליּפשענוצ ייז רעכעד יד היוא ןעלדניש יד טימ טָאה

 ,עטיירב יד טימ טעּפָאילכעג טָאה עינעב 'ר .קרַאמ ןיא ןעמוקעגנײרַא

 יד רַאפ טױט םעד ןעזעג ,קורב ןקיטיק םעד רעביא סיפ עסעוורַאב

 : :ֿטָאג וצ ענייז הליפתי' עטצעל יד טלּפערפעג ןוא ןניוא
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 קאבלוק השמ

 ,ןרָאװעג טעײטרַאפ זיא סָאװ ,ןַאמירַא ןַא ןופ הליפת יד
 ..ץרַאה ןייז ןסינסיוא רע טוט טָאג רַאּפ ןוא

 זיא סָאװ ,שטנעמ רערעטצניפ רענעי ןעגנַאגעג זיא םיא ןבעל

 -סיוא טשינ טרָאװ ַא ,טלַאק םיא ףיוא טקוקעג ,םידַאמ ןפיוא ןסעזענ

 -ענ ,ןרעקּפָא םיא וצ טייצ וצ טייצ ןופ ךיז טנעלפ עינעב 'ר .טדערעג

 ,ןזיוועג םיא טָאה שטנעמ רעד רעבָא ,ןגָאז סעּפע םיא לָאז רע ,טרַאװ

 רעבייוו יד .ןעגנַאנעגכָאנ םיא ךָאנ זיא ןוא ,טשינ גנוצ ןייק טָאה רע

 וצ קידנעיירש ךיז ןבָאה ייז ,סנטייוורעדנופ ןעינעב 'ר ןעזרעד ןבָאה

 -עגסיוא ךיז ןבָאה ןדיי יד ;רָאה ענעזָאלעצ טימ ןָאטעג ףרָאוו ַא םיא

 יד ,סעקילַאק יד ןעמוקענוצ םיא וצ ןענייז סע ,עטָאלב רעד ןיא ןגיוצ

 יד םיא וצ טקערטשענסיוא ןבָאה עססונ יד .,ןעגנורּפשענוצ עקיכעד

 םוצ ןפיול טזָאלעג ךיז ייז ןבָאה ןייווענ ַא טימ ,עדנילב יד ןוא .טנעה

 ןבָאה ,ךיז טניפעג ,חישמ ,רע ווו טסווװענ טשינ ,קרַאמ טייז ןרעדנַא

 ןעמונעג ןוא דרע רעד ףיוא ןלַאפעג ,ּפמולּפ םעד רַאפ טלעטשענּפָא ךיז

 'ר ןוא .טנעה עדנילב ערעייז םּפא וצ ןטײרּפשסיױא ןוא .םיא וצ ןענייוו

 ןדיי ןגעלענ םיא ןענייז סע ,ווושרעדנא ץענרע ןעגנאגעג ןיא עינעב

 ;ןעננאגעגכרוד זיא רע ווו טירט יד טשוקעג ,סיפ יד וצ

 !זדנוא ףיוא טערט ,חישמ ---

 ןייק בָאה ךיא לייו ,טכַארטרעטוס ןיימ ןָא ר י מ ריר ,הישמ

 : !טשינ רעדניק

 !סעציילּפ יד ןופ רעקיוה םעה ּפָארַא רימ םענ ,הישמ

 רעביא ,ןדיי יד ןופ ּפעק יד רעביא ןטָארטעג טָאה ,חישמ ,רע ןוא

 יד ןיא ךיז ןשוק טזָאלענ ,רעבייו יד ןופ ןטסורב עטרעוויידעצ יד

 ,ךָאנ םיא ןעייג ,עטרעטיברַאפ ןוא עמוטש יד ,וו"ל יד .ענייז סעטַאיּפ

 ןוא ,ךיז ןקיטש ןוא ,קרַאמ םעד רעביא ןגיוא ענּרעבלעק יד סיוא ןעיצ

 :רעזדלעה יד ןופ סױרַא ייז יב ךיז טסייר םיצולּפ

 !עװעטַאר ,למיה ןופ רַאה ,עװעטַאר ---

 5 יד ןצ םיוא ךיז סעוועריק רע .,,טביוטהאפ טרעוו .עינעב 'ר

 ןפרָאוורַאפ ּפעק יד ,למיה םוצ טנעה יד ןביוהעגפיוא ןטלַאה ייז ,טעז

 סע .קרַאמ ןפיוא ןעיירשעג יד ןוא ןייוװעג םעד טרעה רע ,טָאנ וצ

 טא ןופ ןייּפ םעד רע טריּפשרעד םִיצולּפ ןוא .קערש ַא םיא טלַאפַאב
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 םירפא ןב חישמ

 טביוה רע .ןגיױא יד ןופ םיא יב 'ךיז ןסינ- ןרערט -;ןשטנעמ עֶלַא יד-ִא

 ַא היא טוט ךןוא !,סיפ :יד וצ םיא טניל ;סָאװ .,ענעדיי עטשרע יד .ףיוא

 יד טעלנ ,עקידעקניה יד טלייה רע ,טסֹורב רעטנפעעצ רעד ןיא שוק

 :עטרעטיבראפ יד טסיירט ,ּפעק יד רעֿביא ! סעכרַאּפ

 !טברַאטש ,ערעייט ,טבראטש --

 יה רעטנוא .רעכעק יד: 'טימ/ שדנילב יד ןפעלצ ןעמופ סע ןּוא

 ףױרַא ןלַאפ ייז ,רעליימ ערעייז ןופ סױרַא ךיז טרַאּפש םיוש ַא- ,ןעמערב

 ;םינּפ ןופ ןגיוא יד םיא ןסייר* ,םיא ןֿפרַאװ ,םיִא ףיוא

 .ּפמולּפ םוצ ןטעבענ ןבָאה רימ ,חישמ ---

 רעמ טשינ ןיוש טליפ .ןניוא 'עטקיטוברַאפ טימ טניל עינעב 'ר

 יװ .,טשינרָאג ןיא סָאװ ,בייהנא: ןסיוהג םעד טעז רע .ןשטנעמ ןייק

 רעד ןופ גערב םוצ עלהמהב רעד טימ ןעמוקענ ןיא רע תעב ,טלָאמעד

 ןיוש רע טרעװ טָא ,דײרּפ עסיורג ַא םיא טמענַאב סע ןוא ,טלעוו

 ןלַאפַאב עקידנעקניה יד .רענייז המשנ רעד ןופ טזיילענסיוא ןוא רוטּפ

 -יוה יד ,רעסעלש יד ןופ סיפ יד םיא ייב ןּפעלש ,סעילוק יד טיס םיא

 טָאה רע בוא ,םיא ןּפַאטַאב ,סעציײלּפ יד ןיא םיא ןעכרעטס עקידרעק

 עב .לרעקיוה- ןיילק ַא שטָאכ ץענרע

 ןעייטש עלהאל ןוא החמש 'ר .טָאנ וצ ?לּפתמ ןענייז וו"ל .יד ןוא

 ןיא םיא טימ ךיז טוט סע סָאװ טשינ ןעעז ייז ;ןעינעב 'ר רעביא

 םייב ןיוש טְלַאָה עינעב 'ר זַא .,עדייב ןריּפש .ייז רעּבָא ,רעטצניפ ּהעד

 .טמוק לָאמאטימ ..סמעֶרָא סּהחמש 'ר ןופ סױרַא ךיז טסייר: עלהאק .ףֹוּס
 .טרַאנעגּפָא ריא טָאה רע ,ןעינעב 'ר וצ האנש עצנַאנ יד ףיוא ריא ןיא

 ,טנייוו ,קרַאס ןרעביא זָאל .ַא ךיז יז טוט טנעה עטיײרּפשעגסיױא טימ

 :ןדיי .יד וצ טיירש ןוא טנעה יד טכערברַאּפ

 !םיא טענרה ,םיא טעגרה --

 ווו ,ןיהַא ,טרָאד ףרָאוו ַא ךיז ןעוט ןדיי ןוא רעבייוו תונהמ ןוא

 ,סעטַאמש טימ סענעדיי עטלַא יד םיא ןפרַאװרַאפ סע .טניל עינעב 'ר

 -רַאפ ןעמ ,רעצלעה טימ םיא ןנָאלש ןדיי ,עטָאלב ןיא םיא טערט ןעמ

 -קורב ,רעצלעהרעגלַאװ ,סעלעמָאּפ םיא ףיוא ןלַאּפ סע ,םיא טנייטש

 = (טףענייטש

 !טרַאנענּפָא ןדנוא טָאה רע ,ייו !טרַאנענּפָא זדנוא טָאה רע --
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 קַאבלוק השמ
: = 

 רעד ןיא רעטלטרעפעצ ַא ,רעטקילפעצ ַא טניל עינעב 'ר ןוא

 זיא .לָאמַאטימ ןוא המשנ ירד םיא ןופ ןָאטענּפָא ךיז טָאה סע .עטָאלב

 ןטפָאהַאב ךיז ןבָאה רעדילנ יד ,דרע יד יװ .קרַאטש ,סיורג ןרָאװעגנ רע

 רעד טימ טּפַאועגנָא ,ןליימ ףיוא ןסקַאוװעגנסיױא ןענייז ,ערעדנַא יד טימ

 יד ןיא ,לטעטש םעד ןיא טניל רע .טלעװו רעד ןופ המשנ רעטלַאק

 טניוטש ןוא ,שרעדנַא טרעה ,טגיל ,ערעדנַא ןניוא טימ טקוק ,רעדלעפ

 ,דרע רעד ףיוא ךיז ןרענלַאװ ןדיי יד .טָאנ ןופ טייקסיורג רעד ןיא

 רעייז ןופ סעכ םעד םיא ףיוא סיוא ןזָאל ןוא ,סיפ יד טימ םיא ןטערט

 ,ןכַארק רעזייה יד ,זייוונעמָארטש טסינ ןגער רעד .ןבעל ןטרעטיברַאפ

 ןוא רעבייוו ,ןליבסנַאמ יד ןגיל סע ןוא ,רעטיוועג םעד ןופ ןייַא ןלַאפ

 טוט לָאמַאטימ .ןבעל סָאד ןטלַושרַאפ ,ןענייוו ,עטָאלב רעד ןיא רעדניק

 לפַאצ ַא ךיז טוט רע ,ןדיי יד רעביא בייה ַא עטכַאלּפ החמש 'ר ךיז

 טרעהרעד סע ןוא ,ןוז רעקידעבעל ַא ןופ םַאלפ רעלעה ַא יוװ ,ייז רעביא

 :לטעטש ןרעביא יירשעגנ רעטקיטשרַאפ ןייז ךיז

 ! ם 'י ר ע וו --

 ןיא ןדיי יד רעביא טירט עקיזיר טימ קעװַא טזיירּפש החמש 'ר

 .טכיל רעליטש ַא טימ רעּפרעק רעסיורג ןייז טעּפָא טכייל רעטצניפ רעד

 ,םשוגמ ןוא קקידארומ ,סיורג ,רעזייה יד רעביא קעװַא טנַאּפש רע

 עלהמהב ענדיב סָאד טייטש ןעינעב 'ר ייב .ןיירַא ןיווו ןייז ןיא קירוצ

 טלַאה רע .םיא ןבעל טציז עליריק ןוא ,ּפָאק םענעזָאלעגּפָארַא ןַא טימ

 ןרעביא טגָאלק ןוא ךיז טלקָאש ,ינק יד ןעמונעגמורַא טנעה עדייב טימ

 סייו ,טכַאנ רעד ץפ סױרַא ךיז טקור טייהרעליטש .ןחישמ ןופ טיוט

 ףיוא ףױרַא טלַאפ יז ,סיקסרימָאבויל רעטכָאט יד ,ןקָארשעגרעביא ןוא

 םורַא םיא טמענ ,םינּפ ןטקיטולבעצ םעד ןיא םיא טשוק ,ןעינעב 'ר

 ...םיא רעביא טנייו ,םיא רעביא טנייוו ןוא
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 היל = תייב

 ,ןרָאװעג טעייטרַאפ זיא סָאװ ,ןַאמערָא ַא ןופ הליפת יד

 .ץרַאה ןייז ןסינסיוא רע טוט טָאנ רַאפ ןוא

 !טָאג ,טקינייּפעג ןעמ טרעוו סָאװרַאפ

 ,ייג ךיא וו .ןוא ,ןענַאהרַאפ ?יפוצ ךיא ןיב ,ייטש ךיא ווו

 .שינרעטצניפ רעד ןופ חיר םעד טימ ךיא גָארט

 ,ודנוא רַאפ רעסעב ןיא סָאװ ,לניופ םעד אנקמ ךיא ןיב

 .ןעמעלַא רַאפ רעסעב ןזיא םיא סָאו ,םייל םעד ןוא

 ,קירעביא רימ זיא סָאװ ,טנַאה ןיימ טימ ןָאט ךיא לָאז סָאװ

 ?קירעביא רימ זיא סָאװ ,ץרַאה ןיימ טימ ןוא

 םלשנו םת
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 2? יט נאט

 (ןַאמָאר רעניילק או





2 

 שטנעמ ַא יװ סוקרַאמ יכדרמ

 רערעל א טבעלעג טָאה ,רערענָאיצולַאװער רעד ,טָאטש רעד ןיא

 -ענ טָאה רע .סוקרַאמ יכדרמ -- שטנעמ רעליטש ַא ,רעשיערבעה ַא

 םיא זיא סע ןוא ,ןייֵלַא רענייא ,ןביוא ?ביטש-םעדיוב םעניא טניווו

 זיב רעכיב עקיד רעביא טכענ יד ןציזוצּפָא טייצ ןבילברַאפ לָאמטּפָא

 גנַאג םעד טכַארטעגכָאנ טייהרעליטש רע טָאה סָאד .ןירַא גָאט ןיא

 : : .טלעוו רעד ןופ

 ַא ןענַאטשעג זיא ,עלעקניוו ןעלקנוט ַא ןיא ,רעמיצ ןיא םיא ייב

 ןגילּפָא רע טגעלפ ןטרָאד ריא ףיוא ;עבורח ַא ןוא עקניטלַא ןַא עפָאס

 טיײהרענפַאלשרַאפ ןעמולח ןוא ליומ ןיא לסָאריּפַאּפ ַא טימ עצנַאג ןטנווָא

 .ּפָאק רעד ןעננולקעג םיא ייב ,טָאה לָאמוצ זַא ,ןטכַארטנײרַא ףיט ןוא

 ןליפַא ןוא ,טנעקעג טשינ רענייק ,ךיז טכַאד ,םיא טָאה טָאטש ןיא

 רע טָאה רעבירעד ,ןסענרַאפ ךיוא ןיוש םיא טָאה רענייז עטַאט רעד

 .טכַארט ןייז ןופ ןבָאה האנה ןוא םעדיוב ןפיוא קיאור ןבעל טנָאקעג

 לדיימ עטנַאקַאב טוג ַא טגָאמרַאפ ךָאד רע טָאה ,טסייו ןעמ יו רָאנ

 ןציזּפָא ןוא םיא וצ ןעמוקפיורַא טפֶא טנעלפ סָאוװ ,עיסעננ ןיליירפ ---

 יכדרמ ןוא .סעומש ןלעדייא ןַא ?יטש רעד ןיא קידנריפ ,העש עכעלטע

 עטספיט יד ןנָאזסױרַא טלָאמעד ריא טנעלפ ,טסייוו ןעמ יוװ ,סוקרָאמ

 .ענייז ןעקנַאדעג

 .טױרטרַאפעגנָא ןצנַאגניא ריא ךיז טָאה רע

 למעדיוב ןיא םיא וצ ןײרַא טמוק עיסענג ןיליירפ ,טפערט סע

 -ימש ַא טימ טנוװָאטוג םעד טגָאז יז ,ערַאד ַא ןוא עכױוה ַא ,ןסַאלענ
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 יע א עי שא יי

 קאבלוק השמ

 וצ יז טריפ רע ,ףיוא ךיילנ ןיוש טגנירּפש סוקרַאמ יכדרמ ןוא ,עלעכ

 רעייז ןָא ךיילג עקַאט ךיז טבייה סע ןוא ,רעטצנעפ םייב שיט םוצ

 -יט ןפיוא טנעלעננָא טציז עיסענג ןיליירפ .רעלעדייא רעד ךערּפשעג

 ךיש יד ןוא ,ןקָאז עסייוו ןיא סיפ יד ,טנַאה ןיא למעריש ןטימ עלעש

 םעד טנוה א יװ ,ןניוברַאפ יז טלַאה לפַאנק עכיוה קרַאטש ףיוא עריא

 .טהעה יז ,טרעה יז ןוא ,םענייז קע

 .עיסענג ןיליירפ ,ךוב ַא ןופ יו ,טקנוּפ ןעוועג זיא יז

 -יוהרעד סָאדלא ןגינעגרַאפ .טימ סיורַא ריא .טדעה סוקֹרַאמ יכדרמ

 סע ןוא .ךיז רע טכַארטרַאפ ,ןיילַא ךָאנרעד טביילב רע זַא רָאנ ,ענעב
 טלָאמעד ךיז טיצ רע .טדערעג ליפוצ טָאה רע סָאװ ,םיִא טסירדרַאּפ ;

 ןיוש ןיײרַא טכארט ןוא גנַאל טכַארט ןוא עּפַאנַאק רעד ףיוא סיוא

 יד טימ ענייז ןעקנַאדעג יד ןּפַאטנָא ןיוש ןָאק ןעמ זַא ,?יפיוזַא ףיוא

 2 : 0 שעה
 .ןדירפוצ .ןעוועג סוקרַאמ יכדרמ זיא טלָאמעד .ןוא

 -רַאפ םיא ןיא סָאוו ,סוקרַאמ יכדרמ ,תוליגר ַא טַאהעג טָאה רע

 ךיז ןצעזקעוא קיטנָאמ ,ןטסָארּפ א ןיא .ןָא טנגוי רעד ןופ ךָאנ ,ןבילכ

 םוצ ןטנוא ןקוקּפָארַא ןוא טנעה יד ףיוא טרַאּפשעגנָא לרעטצנעפ םייב

 טָאה רֶע ןוא ,רעזייה יד .רעביא ןעייג סָאװ ,טיײלעמירָא יד ףיוא  סַאג

 ןיא רעטיצ .ןביוט םענרָאמ ַא טימ ,רעּפעלש עכיילב יד ,טּכַארטַאב ייז

 ןענו ,שרדמ-תיב ןיא םינהוכ יד ףיוא לָאמַא ןעמ טקוק ױזַא .המשנ רעד

 ןעוט ןשטנעמ יװ ,ןעזעג טָאה 'רע .ןענעכוד םוצ סיוא ךיז ןלעטש ייז

 -רעד טשינ ךָאנ םעד וצ ןיא רֶע סָאװ ,טעברַא .עקילייה ַא קידנגייווש

 ּו ,ןסקַאוװ

 .טכארטעג רע .טָאה --- גנוביוהרעד .ַא זיא טייקמירא ענייר

 רעד ףיוא ?מעדיוב . ןייז ןופ קידנקוקסורַא ,,סוקרַאמ יכדרמ ןוא

 עקשטיטלא ייוצ ןעמוקַאב ביל טָאה ,רערענָאיצולָאװער רעד .סַאנ

 סָאװ ,ןטניהַא ףיוא ןּפינק ענעדנוברַאפ טימ סעליישטַאפ ןיא עטלקיווװרַאפ

 ןופ ןלעווש יד ףיוא ןזיוװַאב יקיטשרענָאד ןוא קיטנַאמ ןדעי ךיז ןבָאה

 ןופ סעקיוואראב עצרוק ,ענעסקַאװעגסױרַא יװ ,עקשטירעדינ ,רעביטש יד

 .ןענַאטשרַאפ טשינ רע טָאה סעּפע ןוא טקוקעגכָאנ ייז טָאה רע .דרע רעד
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 קי טנַא מ

 רָאלק ץנַאג ךעלטננייא סע זיא ןעמעלַא סָאװ ,ןענַאטשרַאפ טשינ

 .ןעוועג

 .טכַארטענ רעטייוו ל?ייוורעד ןיוש טָאה סוקרַאפ יכדרמ ןוא

 ױזַא רע טניל ,טָאטש רעד רַאפ גָאט ןקיאורמוא ןַא ןיא ,לָאמנייא

 ףיוא טמולח .,דנב טלַא ןַא רעטנוא למעדיוב ןיא טרָאד טערונעגנייא

 .יירעסיש ַא גנילצולּפ טרעהרעד רע ןוא רָאוו רעד

 .ןסיורד ןיא גנונעדרָא ןַא טימ ןוא טייקידעבעל ַא טימ טלַאנק סע

 - סאג רעד ןצ רעּבילַא ךיז טנַײב ,?לעטצנעמ  םָנצ וצ טײנ רע

 ךעלסיב-וצ סױרַא ךיז טקור רעוט ַא ןופ רעבָא ,ָאטשינ רענייק זיא סע

 .סױרַא סַאג רעד ןופ גנעל רעד ןיא טקוק ןוא רעקיטכיזרָאפ ַא ּפָאק ַא

 ;ּפָאק םעד ,םַיא טגעלפ סוקרַאמ  יכדרמ

 ?ַאה ,סע טסיש סָאװ ,ינַאּפ --

 .טסיש --+ :ןסָאשעגסיױא- טָאה  ןעמ - ,סייוו'כ ==

 ןסָאלשַאּב ןוא ?רעטצנעפ .סָאד .ןכַאמוצוצ ןעזעג :טלָאמעד: רע .טָאה +

 ןייז טעוו .למעדיוב ןפווא ---- .טייצ :ערעננעל -ַא :רָאנ : ןיינוצסיױרַא טשינ

 1 א  ,קיאור

 ןיא ,םוקראמ :כדרמ ,ןסעזענ ןיוש רע זיא ןָא טלָאמעד ןופ ןוא

 טיורב טימ סע ןּפעגעג ,ייט טכַאקענּפיוא .ןַײלַא ךיז טָאה רע .בוטש

 ןגעלעג רעבָא:זיא קידנעטש ..ןיירַא ךוב ַא ןיא ייברעד טקוקעגניײרַא  .ןוא

 טָאה רע ווו ,בויא ייב לכ"נת: ןיילק .סָאד עלעשיט- ןפיוא .םיא .רַאּפ ןפָא

 :ןלָאװקעגנָא טָאה רע ןוא ענייז ךעלעניוא עטעפ יד טימ טקוקעגניירַא

 ןבָאה ייז ןוא סנטייוונופ .ןניוא ערעייז ןביוהענפיוא ןבָאה ייז --

 ןבָאה יז ןוא עמיטש .רעייז ןביוהענפַיוא ַײז ןְבָאה ,טנעקרעד טשינ- םיא

 רעייז ףיוא שא ןפרָאװעג ןבָאה ייֵז ןוא ?טנַאמ ןייז  ןַאמ .רעדעי ןסירעצ !

 -- -- דרע רעד ףיוא םיא טימ ןסעזעג ןענייז ייז ןוא ,למיה םוצ  ּפָאּק

 ןוא ור ןיא .טבעלעג למעדיוב ןפיוא  ןטרָאד רע .טָאה ױזַא טָא

 ,סוקרַאמ .יכדרמ ,דיירפ .עליטש



2 

 עיצולָאװער יד ןוא רעב רעסיורג רעד

 ןעגנאהעגנָא ענשימוא ןעוועג טכַאנ עקיטנייה זיא רעב רעסיורג רעד

 ,למיה ןפיוא

 .רעפיט ןוא ןרָאװעג רעכעה גנַאל זיא ערענָאיצולָאװער יד טָאטש יד

 -דַארַאּפ םעד ןוא קרַאמ םעד טּפָאטשעגנָא לופ טָאה סָאו ,עסַאמ יד

 ,ןסַאג עקיטייז יד ןיא ּפָארַא רעקירעדינ טקורענּפָארַא ךיז טָאה ,ץַאלַאּפ

 -רעטצניפ ַא סעפע ןופ סיפ ןוא טנעה טײרּפשעגסױרַא ךיז טלָאװ סע יו

 .ןײרַא ןסַאג יד ןיא שינרעטצניפ

 .ליטש ןעוועג זיא סע
 ,סעציילּפ עסַאמ !רעד ןיא ןטכױולַאב טָאה טכילנרעטש עגרַאק סָאד

 -ַאטעמ ןופ סעצנָאװ עבָארג ,ןיײארַאּפ-רעגערט םענופ דרעב עטלטַאּפעצ

 .ךַאפ-?דָאנ ןרעגָאמ םעד -- ןרעיומ ןשיווצ ץעגרע ןטניה ןוא ןטסיל

 .טייקליטש רענייר רעד ןיא טייוועג ןבָאה רענעפ

 -ענמורַא רעווש ,עטעייטרַאפ ַא ,עסַאמ יד ,ןענַאטשעג זיא יז ןוא

 .טרעהעגוצ ךיז טָאה יז ןוא טָאטש ןופ ןסַאג יד טימ ןעמונ

 רעד יװ טקידיילעגסיוא ןוא רעל ןניוצעג טָאה לטסערפ גנוי ַא
 -עגסיוא ןוא ליוה טכַארטענ טָאה סָאװ ,עסַאמ רעד ןופ קנַאדעג רעטלַאק

 טקוקענסױרַא רעכעל עפיט ערעייז ןופ ןבָאה ןעלסייוו ענעסּפעש .ןניוצ

 ןייא ןוא ,גנוניוטש רענעגרָאברַאפ א טימ טכַאנ רעד ןיא טייו טעה

 טייהרעליטש ךיז ןסָאנענרעביא ,ןרעדנַא םעד טבעלענ ױזַא טָאה שטנעמ

 -ָאשרַאפ ַא ןופ יוװ ,קינייוװעניא ןופ טלױהענסױרַא ןוא קפוד ןיא קפוד

 .לייה רענעט
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 קיטנָא מ

 ַא ןפָאלענמורַא ןיא רע ,טעקנָאלבענמורַא ךיז טָאה טסידנוב א

 :ןטרָאד ןפָאלענוצ ןוא ָאד ןפָאלענוצ ,רעטקיטעּפשרַאפ

 ?"רנוב , רעד טייטש וװ ?םיהבח ,"דנוב , רעד טייטש וו --

 רעביא ןוא .שינלקנוט .רעד ןיא ןרָאװעג ןלַאפרַאפ זיא רע ןוא

 טָאה םידָאּפ םענרעבליז ןליק ַא טימ ןוא רעב רעד ןעגנַאהעג זיא םעד

 .שינרעטצניפ רעד רעביא טייקליטש ענייר טבעווענסיוא רע

 -נַאמ םעניא טקירדעגפיונוצ סוקרַאמ יכדרָאמ ןענַאטשעג זיא סע

 ןלעדייא םעד טקוקעגכָאנ ּפָאק םענעסיררַאפ א טימ ןוא םענייז עלעט

 ןוא קיאור זיא סע זַא ,טכַארטעג טָאה רע ןוא ,ןרעטש יד ןופ גנַאג

 .טלעוו רעד ףיוא קיאורמוא

 .ןפורעגסיוא סעּפע עמיטש ַא טָאה ,טייוו ,קרַאמ קע ןטייוו םַאב

 טָאה לָאמַא טימ ןוא עסַאמ יד ןָאטעג געװַאב ַא םיוק ךיז טָאה סע

 טרעקעגרעביא ךיז טָאה סע ,תובצמ רעטנוא ןופ יוװ ,ןעירשעגנסיורַא סע

 -ַאפ ןיא סע זַא ,טסווענ טשינ טָאה רענייק ,רענייק ןוא ץרַאה סָאד

 :ןענַאר

 1 ע י צ ו ל א וצש ר |

 רעטרעצנַאּפעג ַא ןכָארקעגנײרַא טשרע תליחת זיא טָאטש ןיא

 ,שינעעזרַאפ ַא ,רעטצניפ ןוא טלַאק ךיז טּפעלשעגניירַא ,ליבָאמָאטױא

 . .עלעהנעפ טור ַא טימ טעכַאפעג ןוא
 עטערָאמעגסיױא ףיוא ןטירעגנָא ןענייז סעשטּפַאל ןיא רעטייר

 :ו .סעּפַאקש
 .רעזעניכ

 .ןסקיב טימ ןעמוקעגנָא ןענייז רעכעטסַאּפ

 ,ןצַאקרוטש טנערבעג ןּבָאה'ס ווו ,ענובירט רעד ףיוא ,ןָאנביױוא ןוא

 -ניכיילב ַא ,עלעדרעב ץרַאװש ַא טימ רעקנירַאד ַא ןענַאטשעג ןיוש זיא

 יד גנולעטש ןייז טרעלקרעד רע טָאה ךינ ףיוא ןוא ,טכַאנ רעד ןיא רעּק

 .ערענָאיצולָאוװער

 .גָאט ףיוא טיורנעג טָאה'ס

 עלעטסערפ ןיד ַא טימ טכיוהעגנמורַא טרעווילנעג טָאה עסַאמ יד
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 קאבלוק השמ

 רעטציא ווו ,ענובירט' רעד וצ ןיהַא' .ץלַא טצָאלגעג טָאה יז .ןענינַאב ןופ

 ןיא רענדער רעטריזַארעגמורַא-טַאלג ,רעקירעדינ ַא ןענַאטשעג ןיוש זיא

 ,טעװַאקעגוצ רענדער רעד ןענַאטשעג זיא סע .ןלירב עטלמערעג עסיורג

 ,יז סָאװ ,ןלױּפַאב סעּפע טָאה עמיטש עקנַאלב ןייז ןוא ,גנוגעווַאב ןָא

 ' .ןכרָאהעג וצ ןסָאלשַאב ףכית טָאה ;עסַאמ יד

 רענעפ עטיירב ענעגנאהעגרעבירַא יד טבלַאפעג טָאה עלעטניוו ַא

 ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,רעביטש טקורענסױרַא ךיז ןֿבָאה'ס ,ץַאלּפ ןרעביא

 ןיא ןוא .בוטש ףיוא בוטש .טעטש ענעדנוצעגנָא ןופ ןטַאקַאלּפ ךיז ףיוא

 טשימעצ םוטעמוא ןופ טיור רעקידוועקעריפ רעד טָאה גָאטרַאפ ןיפ יורג

 םענעסַאגרַאפ טימ יוװ ,ןקָארשעג ףיט סעּפע ןוא 2 יר ןוא ור ייד
 :טולב

0 

 -עג טּפעלשעגקעװַא ןיא "רענָאיצולָאװער רעד , ,סוקרַאפ יכדרמ

 ךעלעמַאּפ קעװַא זיא רע .רענייז ײטרַאּפ רעד ןופ גנערדעג ןיא ןרָאװ

 -רַאפ טקוקענ ,ךיז טלעטשענּפָא ,ּפָארַא ףיוא סַאנ רעקיגרַאב רעד טימ

 םעד טָא ןופ טייקיורג עטלַאק יד ךיז ןיא טּפַאזעגנייא ןוא .טרעלק

 סעּפע םיא ןיא טכַארטעג ךיז טָאה סע .גָאט ףיוא גנַאגּפיױא םענדָאמ

 .סָאװ .טסוווענ טשינ טָאה רע רָאנ ,סקיטכיוו רעייז

 גנַאהּפָארַא רעד לּפענ םענופ ןעזעגסױרַא ךיז טָאה סנטייוורעדנופ

 -םיוא טימ רעטעברַא עקיצנייא .טָאטש ןרעטניה ןיוש סָאוװ ,גרַאב ןופ

 .םייהַא קידנלייא סָאג יד ןפאלעגרעביא ןענייז ךעלרענלעק עטלעטשעג

 ןופ זיא יקסװאקשטיב ר"ד ןשידיי ןופ ריט םייב ןטנוא ןטרָאד ןוא

 -שטיב ,עשימ אמתסמ ,רעטייר ַא ןעגנורּפשענּפָארַא שירעגנויליווו דרעפ

 ןופ .יימרא רעטיױר רעד טימ ןעמוקענקירוצ זיא סָאװ .ןוז סיקסווָאק

 ךיז טוט סע :רעדיל ענעגנוזעגּפָא ךעלקיטש ןגָארטרעד ךיז ןבָאה קרַאמ

 ךעלמייהמוא ענדָאמ ןעוועג זיא ךָאד ןוא ,סקיטכיוו סעּפע ךיוא ןטרָאד

 .סַאג רענעפרָאװעגּפָא רעד טָא ףיוא

 רע .וצּפָארַא ןטרָאד טזײרּפשעגקעװַא רעקילייַא ןיוש טָאה רע
 טכליהענּפָא טסוּפ טָאה סָאװ ,?קירֿב עניילק סָאד ןעגנַאגעגרעבירַא זיא
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 קי טנָא מ

 ,טיײז .ַא .ןיא ןַיהַא . ךיִג , ןעמונרַאפ ְרעדלעֶפ- יד .טימ . ןוא ,ענייז טירט ןד

 ךיז ןבָאה ןטקַילַאטעמ ןופ  ןצנָאװ עבָארג .,גרַאב ןופ ג גנַאהּפָארַא םעד וצ

 סָאוװ ,ןעלרעּפש ענעריורפענוצ יד יוו ,יוזא סעּפע ןגיוא יד רַאפ ןנָארטעג

 .ןטסענ יד ןופ עקידכעלעמַאּפ ןגױלּפעגסיורַא .טציא ןענייז

 ענעפילשענּפָא -ערעווש טקנַאלבעג ןּבָאה ּפָאק ןרעביא ּקירעדינ ןוא

 .ןרעטש

 ןָא טנעלעגנָא גרַאב ןפיוא ןבױא ןילַא ןסעזעג זיא רע
 :רע .טעייטרַאפ ןוא ?יטש טקוקענ טָאה רע ןוא טנעה עטיור ענייז םימ

 -נבָאה טשינ ,נעװו ןטייוו ַא סעּפע טכַאמענכרוד .טּכַארטעג רעווש טָאה

 סָאװ ,טקירדעג טָאה טייקלקנוט ַא סעּפע .ּפָאק ןיא קנַאדעג ןייק קיד

 לָאמַאטימ ןוא ןביוהענפיוא ךיז טָאה רע .ןזיילפיוא טלָאװעג ךיז ט

 גרַאב רענעניױבעגרעבירַא רעקיזָאד רעד זַא ,טכַאדעגסיױוא םיא ךיז טָאה

 שטנעמ ווו ,טלעוו רענייר ַא ןיא סױרַא טייוו טקורעגסױרַא .ךיז טָאה

 וָאוו יא קנַאדעג רעד םורַא ןערָאד טבעווש סע .ָאטשינ ןיוש ןענייז

 לַא ןצנאנ םעד ןייֵא ךיז ןיא טּפַאז רע ,טשינ רעּפרעק םעד ןיוש טָאה

 קידנענייש טימ רָאנ ,ןגיוא טימ רָאנ טשינ טקוק ,טקוק ןוא  םורַא

 .למיה ןיא רעב ןסיורנ םעד ףיוא טקוק רע .המשנ רעד ןופ לָאטסירּק

 ןייזרוא א
 | 'שש א

2 

= 

 ןיוש זיא ,גרַאב ןופ ּפָארַא םעדכָאנ זיא סוקרַאמ יכדרמ ּתעב ןוא

 -נײרַא טאהענ ךיז טָאה סָאװ ,שינלקנוט יד טָא ןרָאוװענ רָאלּק םיא רַאה

 .רענייז המשנ רעד ןיא עקירָאה א טבעווענ

 .ןענַאטשרַאַפ סעּפע ,סעּפע טָאה רע

 ןסַאנ יד ךרודַא ןעגנַאנענ רע זיא ,טרעדעפעצ ,טָארט ןטכייל ַא טימ

 ן ג זיא סע ווװ ,ןטרָאד ,ףיוה-?וש םּוצ וצפיורַא טעוועריקראפ ןוא

 ןיהַא ןײרַא זיא רע .טײלעמירַא יד רַאפ שדקה רעד
 רעבָא ,ןענַאטשרַאפ טשינ ,ךיז טכַאד ,טָאה רענייק סָאװ ,הרושב רעיינ

 .םענענייַא ןַא יו ,ןעמונענפיוא שדקה ןוא היא טָאה ןעמ

 .טלייצרעד םעדכַאנ ןעמ .טָאה ױזַא

 געט עכעלטע טיילעמירַא יד ןשיווצ ןזעוענּפָא ןטרָאד ןיא רע

 טײלעמירָא יד ןוא ,רעביפ א ןופ יוװ ,דנַאנַאכָאנ ייז ֹוצ טדערענ ןוא רדּסכ
* / 

 -סיוא גנַאל םיא טָאה ןעמ .םיא םורא זייווכעלדער ןבילקעג .ךיז ןבָאה
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 קַאבלוק השמ

 רָאנ ,ךַאז ענדָאמ א .טרעפטנעג טשינ םיא טָאה רענייק ןוא טרעהענ

 ןיא טנקיילענ טלָאמעד טָאה סוקרַאמ יכדרמ זַא ,טסווװַאב זיא סע

 רעטיב טָאה רע ןוא טּפַאשלעזעג יד טרעטסעלעג טָאה רע ,ןשטנעמ

 קרַאטש רעבָא רע טָאה ייברעד ןוא ,תבש גָאט םעד ןופ טכַאלעגּפָא

 רעביא ןעיינ טיילעמירַא יד ןעוו ,קיטנָאמ גָאט ןטסָארּפ םעד טביולעג

 .רעזייה יד
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 עהוי ר

 טָאה ןעמ סָאװ ,רעגייז ַא יו ,טלעטשענּפָא ךיז טָאה טָאטש יד

 ,רעמורק ַא טפירטענ טָאה'ס .ןעגנַאנעגסיױא זיא רע ןוא ןעזרַאפ םיא

 ןענייז ,ענעזָאלבעגנָא קיליונק ,סנקלָאװ עבָארג יד ןוא לדנגער רעגנַאל

 ללכב ןיוש זיא ןביוא למיה םעד זַא ,ױזַא ןרעיומ יד עזַאּפ ןעגנַאהעג

 .ןעז וצ ןעוועג טשינ

 ןיא סע ןוא טנַאװ ַא וצ טּפעלקעגוצ טרַאה ןענַאטשעג זיא דיי ַא

 ןיוש טעוו רע :טכאדענסיוא ךיז טָאה'ס ,תונמחר ַא םיא ףיוא ןעוועג

 .םענייז ןבעל ןצנַאנ םעד ןײטשּפָא ױזַא

 -מורַא זיא רע 'רענויבנילק רעד ןעגנַאנעגמורַא זיא ?טב-רבוע ףיט

 לשוילעּפַאק ןטקוררַאפ ַא טימ ,זיוה רעטרעשַאקרַאפ ַא טימ ןעגנַאגעג

 גיוא סָאד ןוא ..עלעקעטש ַא טימ ,עלעקעטש ַא טימ טעכָאפעג ןוא

 .זייב ןוא קיטכיזרָאפ טקוקעג םיא ףיוא טָאה םָאקווער םענופ

 סמערוט עכיוה יד ןוא םימלצ יד טרעווילגעג ןבָאה געט עליק יד ןוא

 ,טהנעטעג ןבָאה ייז ןוא ,טליגכיילג ןטעקַאנ םענדָאמ ַא טימ טָאטש ןופ

 ןעמוקרָאפ טשינ ןיוש לָאז סע סָאװ ןוא סנייא ץלַא ןיוש ייז זיא סע זַא

 - .טכירעגמוא ייז רַאפ ןעמוקנָא טשינ סע טעוװ --

 ןיא ,ןטיילק ייר רעד רעביאנגעקטנַא ,ןטָארדנּפַארגעלעט יד ןופ

 ענעכַארקענּפָא ןַא ,ּפָארַא ּפָאק ןטימ ץַאק עטרנּפעג ַא ןעגנַאהעגּפָארַא
 ןיא ןענופעג טשינ ךיז טָאה רעגריב יד ןופ רענייק ןוא ,סנגער יד ןופ

 .הלבנ יד ,ריא -ןביוהוצּפָארַא קרַאמ
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 טאב א יע

 קַאבלוק השמ

 ןופ ןעננַאנעגכרּודַא ןענייז ,עיורג ,ןטַאדלָאס ןעננולײטּפָא עניילק

 םעמרַאזַאק יד ןיא וצּפָארַא טירט ןרענָאיצולָאװער ַא טימ טייצ וצ טייצ

 .ןירַא ערעייז

 -ערק ערענָאמ סָאד ,עדוי 'ר .ןֹפָא טיילק ןייא ןענַאטשעג זיא סע

 רעטכערעטרַאפ ַא ןוא טיילק רעד ןיא ןסעזענ ןיא ,ײלַאקַאב ןופ לרעמ

 רעכיוה רעד ןיא ,קינייװעניא .קינַאג עמַאס םייב ריִא ןיא טלּמערדעג

 ףיוא רעבָאה לקעז רעווש ַא ןגיובעג ךיז טָאה ,םָארק רעטקילעמעגסיוא

 -עברַאַאב קרַאטש ַא ,יִאלס ַא -- עציִלַאּפ רעד ףיוא ןוא ,גנוביוהרעד ַא

 .המחלמ רעד רַאפ ןופ ןטקעפנַאק טימ ,ןגילפ ןופ רעט

 ןעדוי 'ר ייב גנוזייל יד ךַאוװש ןעננַאנענוצ טייצ עטצעל יד זיא סע

 טנָאי סָאװ ,שטנעמ רעד טשינ זיא ,עדוי ,רע רָאנ ,םענייז טפעשענ. ןיא

 | .טשינ םיא טרעמיק סע ןֹוא ,הסנרּפ ךָאנ ךיז

 ןוא סעוורָאב קרַאמ 'םעד רעבירַא טפיול ,טפיול עלעדיימ ןיילק ַא

 םענייז טפעשענ ןיא םיא וצ ךיילנ טפיול יז ,סקניניד ַא עלעּפעצ ַא טימ

 י . :?כעלוק ןקניניד ַא ףיוא ךיוא םיא ייב טעב יז ןוא ןיירַא

 ןיק טשינ רעּבָא ,עקרעקוצ א עקנערעק ַא רַאפ רימ טיג --
 | .עטסָאדרַאפ

 .ןביוהפיוא טשינ עדוי 'ר ךיז טעװ דניצַא רָאנ

 סָאד טקוקַאב רע .טשינ רע ?יוװ ןעורוצּפָא ךיז טביילק רע תעב
 ,רשפא ןעמוק ריא טסייה ןוא סיֹוא ךיז טצַארק רע .טייז ַא ןופ עלעדיימ

 .לָאמ שרעדנַא ןַא רשפא

 :ןייב טלָאמעד ןיוש רע טרעוו ,וצ טייטש עלעדיימ'ס זַא רָאנ

 ַא זיא סע ןוא ..ןטקעּפנַאק ןייק ןסע טשינ רָאט עלעדיימ ַא --

 ...סואימ ,עלעדיימ ,עפ ...!טלענ סָאד דָאש

 ?ברַא ןַא טכַארטרַאפ עלעצעלק ןייז ףיוא ױזַא ןציז טביילב רע ןוא

 ןיא ןציז וצ רענַײז תולינר רעטכעלש רעד ןגעוו טכַארט רע ,לברַא ןיא
 טיילק יד ןַא ,קידנעלמערד-בלַאה ןיוש ,סיוא םיא טמוק סע ןוא טיילק

 קעװַא םיא זיא סָאוװ ,ּבייוו ענעברָאטשרַאפ יד םיא סע טייברַאפ ענייז

 סע .קירוצ קיסיירד רָאי ַא טימ ןיוש טלעוו רעד ןופ

 -קעצ ןיא םיא ייב ןכילקעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,לדנגער עגנַאל סָאד

 לוענ םעניד ןּפיוא ןענירּפָארַא ןעמונעג טציא טָאה ,?טיה ןטרעדָאנ
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 קיטנָאמ

 -נעמַאזוצ זיא סָאװ ,ןיירַא עלעדרעב ןטקיטַאלברַאפ םעד ןיא ןוא םענייז

 .רָאה עדנָאלב עכעלטע ןופ ןרָאװענ טלעטשעג

 -ירַא יד ,טָאטש רעד ףיוא טייהרענפָאלשרַאפ טקוק ןוא טציז רע

 -ריפ ַא יו ,סנקלָאו ןופ קעדוצ םענעדָאלעננָא םעד טימ עטקעדענרעב

 ןשטנעמ עליטש םורַא ןעיינ סע ווו ,גנַאנסױרַא ןַא ןָא לטסעק רעקידוועקע

 .סיפ עטרעננוהעגסיוא עגנַאל ףיוא

 -נייַא ףיט ױזַא ןיוש זיא רע ןוא עדוי 'ר ןסעזענ ,ןסעזעג זיא רע

 .ןפָאלשעג

 .טצעזעג ךיז טָאה נָאֿט רעד

 ,טכַאנ רעד ןיא ןיירַא ַאזַא עקידהרוחש-הרמ ַא ןיֹוש זיא .טָאטש יד

 -רעסעגּפָא ןא ןעגנַאנעגייברַאפ ןיא סע .ןפָאלשענ ךָאנ זיא עדוי 'ר ןוא

 טָאה רע .רענענַאלשעג א טנוה א יװ ,רעיוא ןַא ןָא ,טַאדלָאס רעטעכ

 ןיא םיא ןגיּפשעגנײרַא ןוא ?מערק סָאד טקוקַאב ,טלעטשענּפָא ךיז

 .ןיירַא רענלָאק

 ןוא ךיז טצַארקעגסיוא ,טעכושטענפיוא טלָאמעד ךיז טָאה עדוי 'ר

 .ןפָאלשעגנייַא קירוצ
 .קרַאמ ןיא תולוק טרעהרעד רע טָאה טנווָאניא טעּפש טשרע ןוא

 ךעלצעל עכַאװש יד רַאפ ןטלַאהעג םיא טָאה טנעה עסיורג טימ רענייא

 -?קנוט רעד ןיא סַאג ןפיוא .טּפַאכענפיוא ךיז טָאה רע .טלסיירטעג ןוא

 -מורַא ,ןַאמרעגנוי רעכיילב ַא .ןשטנעמ למעזעג ַא ןענַאטשענ זיא שינ

 ןוא ,ןעדוי 'ר ףױא ,םיא ףיוא טקוקעג טָאה ,ןטַאדלָאס ןופ טלגנירעג

 טנַאה רעד טימ קידנזייוונא ,םיא וצ טדערעג רע טָאה דנַאנַאכָאנ סעּפע

 .וצּפָארַא ףיוא

 .עדוי 'ר ןָאטעג נערפ א טָאה --- ?אה .,רע זיא העוו --

 !ךייַא טימ זיא טָאנ ,יכדרמ ןוז רעייַא --

 : ?סָאװ א --
 .הסיפת ןיא םיא טריפ ןעמ .טשינַרָאג זיא --

 ?הסיפת ןיא ךיד סע ןעמ טריפ לָאסכַאנ ,יכדרמ ...אשפ ;?ױזַא ---

 : -- -= ?ַאה

 גנַאל ןעוועג ןעװ-סָאװ ןוא ?ייוורעד ןיוש זיא סוקרַאמ יכדרמ רָאנ

 טקוקענסױרַא טסיזמוא ןיוש טָאה עדוי 'ר .קרַאמ םענופ טריפענקעווַא

101 



 יי ליל ישיר עא טירן טאב ר יז ה=

 קַאבלוק השמ

 סעדוי 'ר ףיא .ןענאטשעג רעירפ זיא רע וו ,טרָא ןקידייל םעד ףיוא

 ענדָאמ ןרָאװעג זיא קסָאװ ,דיי רעדמערפ ַא טרעפטנעעג טָאה הלאש

  :טכַארבעגפיוא

 !ריי 'ר ,רעניימש ַא לרעמערק א טייז ריא ---

 -עגקעווַא זיא ןוא ןניּפשענסיוא ,דיי רעד ,טגָאזעג רע טָאה ױזַא

 ןוא יורג .קרַאמ ןיא ?יטש רעדיוו ןרָאװעג םעדכָאנ זיא סע ןוא .ןעגנַאג

 רָאנ ,ןשטנעמ ַא ףיוא טקוקעגסיוא טָאה עדוי 'ר .קידקיטנָאמ ןוא טסיוו

 .קרַאמ ןיא ןועג טשינ ךיז טָאה רעקידעבעל ַא רענייק

 ןעיורטפ ץרַאװש ַא וצּפָארַא ןופ ןזיווַאב ךיז טָאה םעדכָאנ טשרע

 עצרַאוװש ןיא ןקָאז עסייוו רָאּפ ַא ןוא למעריש ַא -- דלַאב ןוא עלעטיה

 | .ךיש

 ,סעּפע ןעז ןפָאלענסױרַא טכַאנ ןטימניא סע ןיא עיסענג ןיליירפ

 ,ןַאט וצ סָאוװ
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 עיסעננ ןוא עיסעטס

 ןכרוד ןעזעג טָאה םוקרַאמ יכדרמ סָאװ ,עקשטיטלַא ייווצ יד
 !ייז ףיױא טקוקרַאפ ךיז טָאה ןוא לרעטצנעפ

 עיסענג ןוא עיסעטס -- סעקרעטסעמדלעפ ייווצ ,עקשטיטלַא ייווצ

 ענעדנוברַאפ טימ ,סעליישטַאפ ,ןיא עטלקיוורַאפ ,(עיסענג רעדנַא ןַא)
 -רַאטס סע עכלעוו ןופ ,עקנירַאד ךעלמינּפ טימ ןוא ןטניה ףיוא ןּפינק

 ןיא ענענַאטעגנָא ,עקשטיטלַא ךעלעזענ-לפַאטרַאק עקניניילק ּפֶא טעשט

 .ךעלרעיוא יד רעטניהַא ףיוא ןניוצרַאפ ךעלקירטש יד טימ ןלוקַאּפש

 ,ךעלעדניה יו עיורג ,עיסענג ןוא עיסעטס ,סעקרענָאז-םיליהת ייווצ

 : .קיטנָאמ ןדעי רעזייה יד רעביא ןעיינ סָאװ

 -ַאפעגנייַא יד טימ ןוא ןלעווש יד ייב עקניליטש ןציז סָאװ ,ייווצ

 : .יז ןשטנעב ןוא ייז ןטליש ךעלכעליימ .ענעל

 -תיב ןפיוא ?ביטש-הרהט םעד ןיא ןעניוו עעיסענג ןוא עיסעטס

 עלעגייפ ַא יװ ,לרעטצנעפ ןכרודַא גָאט ףיוא גָאט ייז ןקוק טרָאד ,םלוע

 .ףיוא טייג ?זערג ַא יו ןוא טילפ

 -- תעיסענג ,ןוויוִא ןפיוא -- עיסעטס ;ייז ןפָאלש טכַאנייב ןוא

 .עלעכיט ַא טימ ןוא עלעצלעּפ ַא טימ טקעדעגוצ ,ןַאשטּפַאט ןפיוא

 ייוצ יוו ,ןניל ייז ןוא ,ןניל ייז ןוא ,ףָאלש ןופ ןעשטּפעש ייז ןוא

 .ענעסקעוו טכיק

 יז ,עיסעטס ףיוא לָאמַא ךיז טעכושט טכַאנ רעד ןטימ ןיא ןוא

 :טגערפ יז ןוא ךעלעגייא יד -- ךעלעטלעּפש ענעקורט יד סיוא טבייר
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 קַאבלוק השמ

 ?טספָאלש וד ,עיסענג ,עיסענג --

 | :עיסענג טרעפטנע
 ?עיסעטס ,וד ןוא .ןיינ --

 .טשינ ךיוא --

 ,רעסַאװ-לגענ ּפֶא ןסיג ,סעקנַאשזעל יד ןופ ּפָארַא ייז ןכירק

 םעד עקנילָאװַאּפ סױרַא ןעמענ ןוא ,ךיז ןּפינקרַאפ ןוא ךיז ןדניברַאפ

 .ןטסַאק םענופ םידָאפ ןטיוט

 -הרהט םענופ ריט ערעווש ,עקירעדינ יד ייז ןענעפע לָאמטסנעד

 .רלעפ ןפיוא סױרַא ןעמוק ייז ןוא לביטש

 / .ןטכייל ךעלדנרעטש ,ָא

 .סיוארָאפ טייוו טיינ ןוא םידָאפ ןופ נערב םייב עיסעטפ טמענ סע

 טלקיוו ןוא םיא ןופ טלקיוו ,ריא רעטניה ?יונק םעד טלַאה עיסעננ ןוא

 .ןטסעמדלעפ ייז ןעוט ױזַא טָא ןוא ,םיא ןופ

 .ױזַא טָא

 םליונק רע ,רעטצניפ רעד ןיא םידָאפ רעסייו רעד ךיז טיצ סע

 ךיז טלקייק רע ,טזָאלב סָאװ ,טניו םענופ ףיוא ךיז טזָאלב ןוא ךיז

 יד טלקיוורַאפ רע שזַא ,רעגנעל ןוא רעננעל ךיוה רעד ןיא ףיוא ףױרַא

 .ךעלדנרעטש יד טניּפשרַאפ רע .טָאטש ןופ סמערוט עכיוה יד ןוא םימלצ

 םודַא טָאטש עצנַאנ יד ױזַא טניּפשרַאפ ןוא ,טבעוו ןוא ,טניּפש רע ןוא

 .םידָאפ ןטיוט ַא טימ
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 ןַאשטוב רעטרַאדרַאפ רעד

 ,קרַאמ ןקיגרַאב ןפיוא ןטרָאד טכיילבענסיוא ךיז ןבָאה ירפרעדניא

 -עגכיוה עצרַאװש יד ןוא ןקָאז עסייוו ייווצ יד ,וצּפָארַא טריפ סָאװ

 טימ ןפרָאװעג ,טרעטנָאלּפעג קרַאטש רָאנ ןבָאה סָאו ,ךיש עטלפַאנק

 .טּפוטשעגרעטנוא יייז טָאה ?מעריש סָאד ןוא ףױרַא ףיוא ןליוז יד

 ,עיסעננ ןיליירפ יד ,ןעננאנעג יז זיא תונלדתש ןיא .עיסעננ ןיִליירַּפ

 יד ןופ "שטנעמ , ןקידובכב םעד ,יקסוואקשטיב ר"ד ןמלַא םעד וצ

 זיא סוקרַאמ) סעסוקרַאמ טניירפ רעטְלַא ןַא זיא סָאװ ,?ענעזעוועג,

 טָאה עיסענג ןיליירפ .(םענייז לרעטכעט םענופ רערעל רעד ןעוועג סָאד

 .טלמוטעג

 סע דלַאבי רָאנ ,ריט יד טנפעענ ריא טָאה רענידַאב רעטלַא ןַא

 .ןטרַאװ וצ ,השקשינ ,ןטעבענ יז רע טָאה ,רעטַאװירּפ ַא ןינע ןַא ןיא

 טצעזענּפָארַא ךיז טָאה טנַאה ןיא ?למעריש ןטימ עיסעננ ןיליירפ

 ןליטש ַא ייב גנַאנרעטנוא-ענוז ַא ןגעקטנַא טַארוקַא ,טכַארבענּפיוא

 .ןסייהעג סע טָאה "העיקש , --- ,טנַאװ ןפיוא ןעגנַאהעג זיא סָאװ ,?רעסַאוו

 טָאה ןעמ ןוא לָאיפייפ ַא טליּפשענ טָאה םירדח עטסקינייוװעניא יד ןיא

 .קינייוװעניא ןטרָאד טכַאלענ

 םענופ ןבוטש עלעקנוט ,עיורג יד ןיא ןכַאל טנָאקעג סע טָאה רעוו

 : ?רָאטקָאד ןטלַא

 -ָאנ ןעגנַאנעגוצ ,טרעטנענרעד ףכית רעבָא ךיז טָאה ןליּפש סָאד

 ַא .רָאטקָאד רעד ,ןיילַא רע ןַײרַא זיא םע .ריט םוצ זיב טנעָאנ-טנע

 קידנליּפש ,דרָאב רעלענ רעצרוק ַא טימ ,רעקיטכיזצרוק ַא ,רעקיכייב
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 0 טי עא אי שש

 * קַאבלוק 'השמ

 .וצ טקַאט םוצ ּפָאק ןטימ קידננייבוצ ןוא םענייז לָאיפייּפ םעד ףיוא
 - :עיסעננ ןיליירפ רעד וצ ןעמוקעגוצ זיא רע

 : ?ַאה ,סטוג ּסָאװ --
 :ןענאטשעגפיוא ןיא עיסענג ןיליירפ

 .סעסוקרַאמ עטנַאקַאב עטנעָאנ ַא ןיב'כ---

 ?סָאװ ,רערעייֵא ןתח ַא--

 א ןעשעג טָאה'ס ,טביולרעד .רָאטקָאד 'רעה ,רעטנקַאכ ַא ,ןיינ --

 טרעוו רע .עיצַאטיגַא ןיא סוקרַאמ טקידלושַאב טרעוו'ס .קילגמוא סיורג

 !טָאטש ןיא טיילעמירָא יד ןופ רעריפנָא םעד רַאפ טרעלקרעד

 -נײרַא רָאטקָאד רעד ריא טָאה -- ?ןעמעוו ןופ רעריפנָא רעד --

 .ןיירא םינּפ ןיא קיטכיזצרוק טקוקעג

 .טיילעמירַא יד ןופ ---

 ?רָאנ ױזַא ---
 .או טיי

 םעד ןיא טלכיײמשעגניירַא ליומ ןטיירב ַא טימ טָאה רָאטקָאד רעד

 :םענייז לָאיפייפ

 -- !ןַאמסההרבח ַא , ַא וו ו א --

 רעשיטסינומָאק רעד ןופ רעקיטַאּפמיס ןײלַא רָאנ ןענייז רימ ---

 טביולרעד טשינ םיא טָאה'ס ,תמא .(םוקרַאמ יכדרָאמ ןוא יז) עיידיא

 רעבָא .ןצנאנניא םַארגָארּפ-ײטרַאּפ יד ןעמענוצנָא גנויושנָא-טלעװ ןייז

 רעד -- ?טייקכעלרעדירב ?טייקכיילנ ?טרָאװ ןופ טייהיירפ זיא ווו

 -ַאב טָאה סָאװ ,עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ גנוזָאל רעסיורג

 ןופ קידנבייהנֶא ,רענעמ עכעלטירשטרָאפ עֶלַא ןופ טֿסייג םעד טלנילפ

 סָאוװ ,יאטסלָאט וועל ןסיורג םעד טימ קידנקידנע ןוא רעטלָאװ ,ָאססור

 רעזדנוא ןופ רעלטסניק רעטסקידנטײידַאב רעד ,גנוניימ ןיימ טיול ,זיא

 = ?טייצ

 . ף?ונ ,קיטכיר רעייז ---

 סע טָאה יז זַא ,עיסענג ןיליירפ טליפרעד טָאה לָאמַאטימ רָאנ

 סע .שרעדנַא םעּפע ןנָאז טלָאװעג ךעלטננייא טָאה יז * .טרעדױלּפעג

 -מוא טליפרעד ךיז טָאה יז .טדערענסױרַא קידנליוו טשינ ריא ןופ טָאה

106 



 קיטנַאמ

 ןיוש ךיז יז טָאה עקַאט םעד בילוצ ןוא ןרָאװענ .טיור זיא ,ךעלקילג'

 א : :ןצנַאגניא .ןרָאלרַאפ

 ןְרָאװעג ןבירשעגנָא ןיא סָאװ ,"עידעמָאק עכעלטעג , יד טנעייל --

 -לַאק טנעייל .רענעילַאטיא ןלַאינעג םענופ טנַאה רעטכייל רעד ךרוד

 עיידיא-סטייהיירפ יד -- ריּפסקעש ןכעלטעג םעד טנעייל .ןיסָאר ,ןָארעד

 דנַאל ןיא רָאנ ,ָא .ןפאש רעייז ןופ טנורנ רעד ןוא ןיורק יד ןעװעג זיא

 == -= -= -= ןיקשוּפ רעזדנוא ןופ

 .רָאטקָאד רעד טנערפעגנ טָאה -- ?ןקידנע טעוװו ריא ---

 טשינ ריש ךיז טָאה יז ,טקַאהענּפָא טָאה עיסענג ןיליירפ ןוא

 ןטייווצ ןופ ןגָארטעגנײרַא ךיז טָאה טציא דָארנ ןוא .טניײװעגרעדנַאנַאפ

 ןָאטעג קוק ַא טָאה רָאטקָאד רעד .רעטכעלעג רעקידכעלייק ַא רעמיצ

 ריא רע טָאה ,ןעזרעד טונ טָאה רע .זַא רָאנ ,טייז ַא ןופ ןוא זיײב ריא ףיוא

 , :ןקיאורַאב ןעמונעג ןיוש

 סע ..?ןענייפסיוא אמתפמ ךיז טלָאװעג ,םיוא טשינ טכַאמ'ס ---

 ,..טפערט

 א ,רעמיצ ןרעביא טריצַאּפשענכרוד לָאמ עכעלטע טָאה רע ןוא

 יד ןיא ריט יד ריא רַאפ טנפעענ רע טָאה ךָאנרעד ןוא ןָאטענ טכַאדט

 -סע ןלעקנוט בלַאה ַא ןיא ןיירַא זיא יז .ןירַא םירדח עטסקינייוועניא

 ליד ןפױא טנעוו יד ייב - ,תואופר טימ ןנָארטענ טָאה'ס ווו ,רעמיצ

 . ןרעיטרַאּפ ,ןעמַאר ערעווש ןיא רעדליב עטכױטשרַאפ ןענַאטשעג ןענייז

 .ביוטש ןיא טקנוטעג ךיז ןבָאה זדנערפ עטקיטשענ ןופ טּפַאכענמורַא

 : .ןדָאלפוש ענענױצעגקױרַא

 .ענעפרָאװעצ ןטָאנ --- ןלוטש יד ףיוא

 -עייטרַאפ ַא ןוא דעליטש ַא ןענַאטשעג זיא עלעוויױא ןסייוו םייב

 סָאװ ,טַאדלָאס רענענייא רעד .טַאדלָאס רעטעכדעסעגּפָא רעד -- רעט

 ןוא לרעמערקדײלַאקַאב םעד עדוי 'ר וצ ןיינ טייצ וצ טייצ ןופ טנעלּפ

 טָאה ןעמ .ןירַא רענלָאק ןיא ןעייּפש ,םענעפָאלשרַאפ םעד ,םיא טנעלפ

 ןופ זיא ןוז רערעטלע סיקסווָאקשטיב ןַא ,טָאטש ןיא טדערענ עקַאט

 .ןרָאװעג טרירעג המחלמ רעד

 5 2 לרעטכעט עכעלקנערק עניילק סָאד ןסעזעג זיא ריװַאלק םייב



 קַאבלוק השמ ו

 .טָאה ןוא ןשיװַאלק יד ףיוא טפיטרַאפ סעּפע ןבילקעג טָאה יז .סרָאטקָאד
 .ענעמוקעגניירַא יד ףיוא טקוקעגמוא טשינ וליפַא ךיז

 שיטַאדלָאס ַא ןיא ,םיקסווָאקשטיב ןוז רערעגניי רעד ,עשימ ןוא

 ןסעזעג שיט םייב ןיא ,טמעקרַאפ ןוא ןשַאוװעגמורא שירפ ,לדמעה יורג

 ,פדיימ גנוי א טימ ךיז טהמכחענ ייברעד ןוא ,עװַאק ןעקנורטעג ןוא:

 . בלַאה זיא סָאװ ,רָאה ענערױשעגצרַאװש טימ עקידכעלייק ַא ,עקנילופ ַא
 טכַאלעג סע טָאה יז ןוא ,ךיז רעטנוא סיפ יד ,ןַאװיד ןפיוא ןנעלענ

 : .קידנרעהפיוא טשינ

 כָאװ ,עיסענג ןיליירפ יִד ייז רַאפ םלעטשעגרָאּפ טָאה רָאטקָאד רעד |

 ףיוא ןקעלפ עטיור טימ ענעריולדַאּפ ַא בוטש ןטימניא ןענַאטשעג זיא

 ףרַאד יז ןעמעוו וצ ,ןעמונַאב וְליּפַא טַאהעג טשינ ךָאנ ןוא ,ןקַאב ידי

 מימ ןוא ,רָאטקָאד רעד ,טימענ ךיז טָאה רע .ןדנעוו ךעלטנגייא ָאד ךיז

 עשימ .עריא השקב יד ןעשימ ןבעגעגרעביא טנַאה ןיא לָאיפייּפ םעד

 ןופ טשינ ,ןעיסענג ןופ טשינ) טבַאלעגרעדנַאנַאפ גנילצולּפ ךיז טָאה

 ןּפַאלק ןביוהעגנָא לָאמטסנעד םיא טָאה רָאטקָאד רעד .(!ןעסעינג

 .עציילּפ ןרעביא

 ערעייֵַא ןיא ןטרָאד ןיוש ןציז סע ,טניירפ ןיימ ,טניירפ ןיימ -- 

 -סיוא ךיז טָאה רע ןוא .ענייא ןיא ענייא .םירומח עטיור סעירָאלעצנַאקי

 טָאה עקשטָאנעיל ווו ,ריװַאלק םוצ ןעגנַאגענוצ זיא ןוא טעוועריקעג
 -עגוצ ריא טָאה רע .ןליּפש ןטימ םיא ףיוא טרַאוװעג קידלודעגמוא ןיושי

 ךיג ףיוא ןעמונעג ,טנַאמרעד גנילצולּפ ךיז טלָאװ רע יו ןוא ,טלכיימש

 .ןטָאנ ענעפרָאװעגרעדַאנַאפ יד ןלוטש יד ןופ ןכוזּפָארַא:

 .ןגיוושעג ןוא עלַא םיא ףיוא טקוקעג ןבָאה ייז

 -- ?עּקשטָאנעיל אי ,טיוט סעזַא ןליּפשפיוא רימ ןלעוו --

 טָאה רָאטקָאד רעד ןוא ,ּפָאק ןטימ טלקַאשעגוצ טָאה עקשטָאנעיל

 ןיליירפ יד "וו ,ריוװַאלק טייז םייב ןטרָאד ןעמונרַאפ טיירב ױזַא ךיז

 סע :טריטסיזקע טשינ טּפיוהרעביא רעמיצ ןיא ָאד ןיוש טלָאװ עיסענג

 סעיוו עקיד יד ןגױצעגּפָארא ןיוש טָאה רע ןוא ,טרעיודעג טשינ טָאה

 ,טייק רערעוש רעד טימ ךיוב םעד טלעטשענסיוא ,ןגיוא יד רעבירַא
 טליּפשענּפָא קיטכיצ ,ױזַא ?יטש ןוא ,טלבמַאבעג םיא ףיוא ךיז טָאה סָאװ
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 קיטנָא מ

 ,סיוא טזייוו ,זיִא רע .עמַאנ עלופ ַא ?ָאיפייפ ןסייוו ,ןגנַאק םעד ףיוא

 .ןדירפוצ רענייז ילכ רעד ןופ ןבילברַאּפ

 רעטנורַא ףיוא לדמעה סָאד טקוררַאפ ,ןביוהעגפיוא ךיז טָאה עשימ

 טדנעוועג ,ןָאטעג גערפ ַא קיאור ענדָאמ ױזַא סעּפע ןוא טרוג-רעדעל םעד

 :עיסענג ןיליירפ רעד וצ .,ריא וצ ךיז טכַאד

 . -יטש אזַא ךָאד זיא רע ?גנילצולּפ ןעשעג סע ןיא ױזַא יוװ זיא --

 | ?ַאה ,רעלי

 .ןעלסקַא יד טימ טקוצעג קיאורמוא רָאנ טָאה יז

 ?רע טציז ווו ןוא ---

 -קילנמוא רעד ןיא ןיירַא קירוצ דייר סָאמ-ךןיינ יד ןענייז ָאד טָא

 : ו :ןביוהעגנָא טָאה יז ןוא עיסענג ןיליירפ רעכעלי
 רעד ןופ גנולדנַאהַאב יד זַא ,ןגָאז וצ טסַאּפ לַאפ םעד זיב --

 ריא ןיא ןגיטשעגרעביא טָאה דנַאלסור רעזדנוא ןיא ןָאזרעּפ רעקיצנייא

 ןיז טימ רעלק רעד ןעוו ,רעטלַאלטימ ןרעטצניפ םעד םזירַאברַאב

 ליפ ,טבילרעד ,תוחומ .יד טשרעהַאב טָאה קיטסַאלָאכס רענעקורט

 טגייטש ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ רוטַאטקיד יד ,רבח רעטרעענ

 .ןרַאזעצ עשימיור יד ןופ ןטייצ יד תופיקת ריא ןיא רעבירַא ןיוש

 ---;!ףיוא טרעה ,רעכיב ןייק טשינ טנעייפ רע ,ףיוא טרעה --

 -לָאס רעטעכרעסענּפָא רעד ןוא רָאטקָאד רעד ןטעב ןעמונענ ךיז טָאה

 ךיז טָאה ,קיאור ןטלַאהרַאפ טייצ עצנַאנ יד ךיז טָאה סָאו ,טאד

 ענטומ רֶאֹּפ א טלעטשעגסיוא ןוא עיסעננ ןיליירפ רעד ףיוא טקוקעגמוא:

 ןרעטנוא ןָאטעג קורמ ַא סעּפע ,קעװַא טירט עטיירב טימ זיא רע .ןגיוא

 .רעמיצ ןופ רעזייב ַא סױרַא ,סױרַא ןזיא ןוא ןניּפשעגסיױא .,זָאנ

 - טָאה עשימ ןוא ,קפוד רעד טלעטשענּפָא ךיז טָאה ןיליירפ רעד ייב

 רעד ףיוא טקוקעגכָאנ גנַאל טָאה רע .םיא וצ טעוװועריקענסיוא ךיז

 ןעמונעג רע טָאה עלעכיבנשַאט םעניא ,םיא רעטניהַא ריט רעטכַאמעגוצ

 טזייוו ,ןוא ןבעגעגנָא םיא טָאה יז סָאװ ,עלַא ןסערדַא יד ןבײרשניײרַא

 רעד ןופ ריא ןטײלנַאבוצסױרַא רעכינ סָאװ עקַאט ןסָאלשַאב ,סיוא

 -לָאהַאבמוא יד ,עיסענג ןיליירפ עקיטייצרַאפ יד ,יז ןוא :סױרַא בוטש

 ךיז טלעטש יז סָאװ ,טגָאלקעננָא ןיילַא ךיז טָאה .ןוא ןסעזעג זיא ,ענעפ

 ןוא רָאלק ךָאד יז ?יו ךעלטננייא .ןשטנעמ .רַאפ שירַאנ ױזַא סױרַא
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 טו ר בי 16 שי אש 2 ברי

 קַאבלוק השמ

 סע טמוק סָאװרַאפ ןוא ,ןריא טסעטָארּפ םעד רָאנ ןקירדסיוא טושּפ

 טליפשענ ןיוש ןעמ טָאה ָאד ןוא ?ַאה ?דליו ױזַא לָאמַאטימ סױרַא

 ןרעביא ןגיובעגרעבירַא סואימ סעּפע ןסעזעג זיא עקשטָאנעיל ,טיוט סעזַא

 'טָאה יז ןוא ,ןלַאפעגפיוא ףכית סע ןיא עיסענג ןיליירפ רעד .ריוװַאלק

 .טשינ ןעמ טכאל ןגעווטסעדנופ :;ןָאטעג טכַארט ַא

 ,טעמאס א יו ,םענייז לָאיפייפ םעד טעלנענ טָאה רָאטקָאד רעד

 ןדעִיַא וצ טעקּפָאהענוצ ,ןעמונעגנָא ןיא'ס יו טשינ ,ךיוא טָאה רע ןוא

 תויועה עמורק ןוא טעינימענ םינּפ ןייז ךיז טָאה ייברעד ןוא ,טקַאט

 יד ןעמוקעגסױרַא זיא רַאפרעד ,רַאפרעד רעבָא .ןכַאל םוצ שזַא ךיוא

 -- -= -- קיטכיזכרוד ןוא ךייוו ןוא ןייר ױזַא תמאב ערעייז עידָאלעמ

 .ןגיוא יד ןיא ןרערט ןזיװַאב ריא ךיז ןבָאה סע .ייוו ,ייוו -- -- +!

 עּיקענג ןיליירפ יד ןוא ןָאטעג ייוװ ,ןָאטעג ייוו ריא טָאה ןליּפש סָאד

 .טנייוועג טָאה

 טברַאטש סע זַא ,ןעמ טעז ךעלרעּפנײשַאב םורָאװ ,ןיוש טנייוו יז

 רענייק ןוא .טשינ סע טסייו רע ןוא ,גנַאזעג םעניא ןטרָאד שטנעמ ַא

 -ליטש עטרעטיילעג ענעי ןיוש ךיז טרעה טָא ןוא .טשינ םיא סע טנָאז

 -- -- -- -- טיוט ןרַאפ סָאװ ,טייק
 .ייוו ,ייוו --- ---

 ..?ןבעל זיא סָאװ ןוא ?רָאטקָאד רעה ,טיוט זיא סָאװ ---

 .ניוא םענופ עלעטלעּפש א ךרוד ריא היוא טקוק רָאטקָאד רעד

 ןױוש ריא טכַאל רע רעדָא ,ענַארפ ריא טרעהרַאפ אמתסמ טָאה רע

 ןיוש ריא זיא ףוס-?כ-ףוס .ןענייפסיוא ךיז ?יוו יז סָאוװו ,םיוא רעדיוו

 טטקידנע סע ווו ,דנַאר ןטסקע םייב טָא טייטש ןעמ תעב .סנייא ץלַא

 ָאד ןענייז -- לָאטסירק רעקילייה רעד ןָא טננַאפ סע ןוא דרע יד ךיז

 ןַא טימ ענעגױבעגנייַא ןַא ,עזַא ,ןעגנַאגעגקעװַא יז זיא טָא .ךיילג עלַא

 סע ןוא רעדלעפ ענעלָאטסירק יד רעביא טנַאה ןיא עלעקעטש ןווָאכלַא

 .סטכעלאש א יו ,דרע יד ריא ןופ ןָאטענּפָא גנילצולּפ ךיז טָאה

 -- .עזַא ,טייקנייר רעלעה רעד ןיא טשימעגסיוא ךיז טָאה יז

 רעה ףיוא ןברַאטש וצ טכעלש ױזַא טשינרָאג זיא סע ןוא

 -- -- -- .טלעוו
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 .סַאג רעסייוו רעד ןיא ןעזעג טשינ ךיז טָאה רענייק -- -- --

 טכַאנ ךרוד ןבָאה ןענַאטשַאק .לקינַאג םענופ ּפָארַא זיא עיסענג ןיליירפ

 ןיא טרעווילנעג טציא ןבָאה סָאֹוו ,ךעלרעטכייל עזָאר יד ןסָאשעגפױרַא

 -עגכרודַא ןצנאנניא טקנַאלבענ יולב טָאה ?מיה רעד .טכיל ןקראטש-

 -נָאלּפעגקעװַא ליטש-ליטש טָאה עיסענג ןיליירפ .ןוז רעד ןופ ןעקנורט

 .וצפיורַא םעד ףיוא עריא סיפ עצרַאוװש-סייוו יד טימ טרעט

 .ןטלַאהעגּפָא ףכית ןיוש ךיז יז טָאה רעיוט םייב ָאד רָאנ

 ןוא ,יױזַא ליופ טַאדלָאס רעטעכרעסענּפָא רעד ןענַאטשענ זיא סע

 סעּפע זיא טיוה ןרעטנוא .ריא ףיוא טקוקעג טָאה רע ןוא יוזא עטַאוװעמת

 ּפָארַא זיא ןוא טקוקעגמוא טשינ ךיז טָאה יז רָאנ ,ןרָאװעג טלַאק ענדָאמ

 .ױזַא טָאלג ןעגנַאנעגוצ ריא וצ ןזיא טַאדלָאס רעד .רַאוטַארט םענופ

 ןוא סמערָא יד רעטנוא ןבעגעג ּפַאכ ַא י ז רע טָאה לָאמַאטימ ןוא

 טָאה עיסענג ןיליירפ .ןײרַא ףױה ןיא עטלמוטעצ א ןָאטענ ּפעלש ַא

 .עקשטאק א ןופ יוװ ,יירשעג ןדליוו ,ןטלַאק ַא טזָאלענסױרַא

 ,םעטסוק-עװעּפָארק יד וצ טּפעלשענוצ עטלטַאּפעצ ַא ריא טָאה רעי

 ןוא ןעװעטַאק ןעמונעג עװעּפָארק םעד טימ ןוא ..ףיוה לקניוו ןיא ןטרָאד

 .ביילרעטנוא ןטרעשַאקרַאפ םעד ףיוא ןסיימש

 -עטעמרַאּפ רעד טנעה ענייז ןיא טלּפַאצענ ךעלקערש ךיז טָאה סע
 ,םיפ יד ףיוא סעקשעדָאּפ עטלַא יד טימ רעּפרעק רעטשטיינקעצ ,רענ

 .לפיש ַא ןופ סעטעּפָאל יוװ ,גנונעדרָאמוא ןִיא ןפרָאוװעג ךיז ןבָאה סָאװ

 א ןיא יו ,סױרַא טסורב ןופ קירעזייה ױזַא ,טעיאװעג דליוו טָאה יז

 .ףורימ

 יד ןסירענ דנַאנַאכָאנ טָאה -- ןּפיל יד ףיוא םיוש טימ -- רע

 :בייל ריא ףיוא זייוװורעטעלב טקילפעג ןוא עוװועּפָארק

 !זיומ ענעכָארקענּפָא ,וד ...!ןַאשטוב רעטרַאדרַאּפ וד --
 ...!וד ,עבלָאב --

 .ירעטַאמ ַאיִאװט ַאיצסַארט ...!לגיופ-סיורטש רענעקנוטשרַאּפ ---

 רעד ןופ רָאטקָאד רעטְלַא רעד ןפָאלעגנסױרַא זיא רעטרעביושעצ ַא

 -עג ךיז ןבָאה סָאו ,סעקטיל עטעקַאנ יד ןעזרעד טָאה רע .ריטרעטניה

 -ולרַאפ ַא טּפַאכעגוצ ךיז טָאה רע ןוא ,סױרַא סעטסוק יד ןופ טלּפַאצ

 :ןײרַא ןעמַארנביױש יד ןיא ןצעז ןעמונעג ןוא רעטצנעפ יד וצ דענער
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 קַאבלוק השמ

 !עשימ !עשימ ---

 םעטסוק יד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ,ןזָאלענּפָא ריא טָאה טַאדלָאס רעד

 ןוא ךיז טיירדעגסיוא ןקימיוש ַא ַאזַא לרעטכעלענ ַא טימ ןוא ןײרַא

 ַא טימ ןּפָאלעגסױרַא זיא עשיומ .ןַאקרַאּפ ןרעביא ןעגנורּפשעגרעבירַא

 ןפיוא םיא ךָאנ ךיילג ןָאטעג ּפַאכ ַא ךיז טָאה רע .טנַאה ןיא רעװלָאװער

 טרעהרעד ךיז טָאה סע ןוא .ןסָאשעגסױא טָאה רע .ףױרַא ןַאקרַאּפ

 .ףיוה טייז רענעי ןופ ?רעטכעלעג רענדילז ַא רעדיוו

6 

 םַיב טמולחענ ךיז טָאה עיסענג ןוא עיסעטס רעבייוו עמירַא יד

 ןענייז ייז .ןטַאדלָאס ןיא ןבענענּפָא ייז טָאה ןעמ :םולח ןייא טכַאנ ףוס

 יו ,עטעקַאנ ןוא ענעקַארשעגרעביא סעקַאשזעיל יד ןופ ןכָארקענּפָארַא

 -ענ עקַאט ףכית ןוא ךעלּפעק יד טימ טלקַאשעגוצ ,ןרעדעפ ןָא רעניה

 יד ןעמונעגניירא ןבָאה ייז .ךיז ןּפינקמורַא ןוא ןדניבמורַא ןעמונ

 לָאז ןייד רעד -- ,עלעביטש ןופ סױרַא ןוא טנעה יד {יא ךעלעקעטש

 .ןייז םולח רתוּפ ייז

 .נָאט ףיוא טעירַאשעג טָאה סע

 ,ןעננאהעג ןרעטש עסיורג ןענייז היט רערעווש ,רעקירעדינ רעד ייב

 : .טנעה יד טימ ןרירנָא טנעקעג ייז טָאה ןעמ זַא

 טצעזענּפָארַא שינעלקנוט רעד ןיא ךיז ןבָאה עיסענג ןוא עיסעטס

 טרעשאקרַאפ ןבָאה ייז ,לביטש-הרהט ןופ לעוװוש רעד ףיוא תוחוכ ןָא

 רעד וצ טרעהעג וצ ךיז ןוא ךעלרעיוא עטלַא יד ןוּפ סעליישטַאפ יד

 ,טירט-סופ ןטַאדלָאס תונחמ ןעגנַאנעג עקַאט ןענייז ץעגרע .שינעטייוו

 היה יה היה היה היה העחח היה היחח ייד יח טָארט ייב טָארט ,טָארט ייב טָארט

 ןענאטשעג ייז ןענייז גרעב עקידכעלייק יד ףיוא טָאטש ןרעטניה

 עקנילַאמש ,עיורג-ץרַאווש יד ,אנוש םענופ ןרענָאינעל יד ןָא ןעניגַאב ןופ

 .טמיוזעגמורַא ךעלדנעב עטיור טימ ןוא

 ןופ ןנער ַא יוװ ,יולב ןוא קידוועננילק ןליוק ןטָאשעג ךיז ןבָאה סע

 .סנקלָאװ יד

 רעהפיוא ןַא ןָא ,ןכָארקעגנײרַא רעהַא ייז ןענייז גרעב יד ןשיווצ ןופ
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 ןגױצעגנײרַא טרָאד ןוא ,טָאטש םוצ סעילַאװכ עקרַאטש ןיא טציילּפעֶג

 . ..ןסַאג יד ןופ גנולש ןיא ןרָאװעג

 .סיפ יד רעטנוא טרעקעגרעביא סעּפע ךיז טָאה סע
 -ביורֲאפ רעד טקורעגסױרַא לֶָאמַא ךיז טָאה'ס ווו ,רעיוט םענופ

 א טימ דיי רעקיזיר ַא טנַאיענסױרַא טרעדָאנקעצ טָאה ,ּפָאק רעקיט

 ןוא ,ןעלגילפ ענעכָארבעצ טימ יו .,דרָאב רעקידרעייפ ,רעטַאװענעטלָאּק

 :סנדָאל עטקַאהרַאפ יד וצ ןגירשעג רעטסניפ
 !עיצאנימוליא !םָארנָאּפ ַא זיא'ס ,ןדיי !עיצַאנימוליא ---

 -יטש יד ןיא קינייוװעניא ןופ ןייוועג ַא טרעהרעד רָאנ ךיז טָאה סע

 ,טנַאּפשעגקעװַא טָאה רע .םיא וצ סױרַא טשינ ןיא רענייק רעבָא ,רעב

 זעדנַא רעד ןיא סָאנ ןייא ןופ ,דרָאב רעקידרעייפ רעד טימ קידנטיירּפש

 רעביוט .ןייז ןּוא ,ןליוק יד טרירעגנָא טשינ םיא ןטלָאװ סע יוװ ,ךער

 ;סנטייוורעדנופ טנָאמענ ןוא ןגָארטעג ץלַא ךָאנ ךיז טָאה יירשעג

 !עיצַאנימוליא !?ריא טגייווש סָאוו ,ןדיי !עיצַאנימוליא ---

 ןטלָא ןַא טימ שארב רעטייר עטיור יד ןטירענסיױרַא ןענייז סע

 שקיד ,עיורנ יד טימ טקעמשעגמורַא ענדָאמ סעּפע טָאה סָאװ ,ריציפֶא

 -ָאלַאנ ןָאטעג זָאל א ךיז ייז ןבָאה לָאמַאטימ .ןטפול רעד ןיא ןצנָאװ

 עטלזמעכרַאפ יד וצ ןגניובעגוצ סיואְרָאפ ּפעק יד ;וצּפָארַא קידנריּפ

 טרעשַאקרַאפ ןעלטנַאמ יד ןופ קעלשרעטנוא עיורג-טיור יד ןוא ,דרעפ

 ..טניוו ןיא
 : -- -= {!ןייד ןיא חור ַא ,ךע

 .לכייט ןיא ןלַאפעגנײרַא ןוא טצפיזענּפָא גנַאל טַאנַארג ַא טָאה'ס

 ןא יוװ ,גנילצולּפ רעסַאו ןיא טעּפישזעגסױרַא ןוא ןסירעגפיוא טָאה רע

 .עטעקַאר ענעסָאשעגסיוא

 ןנילפעצ ןוא ןָאטעג ביוה ַא ךיז טָאה לקירב ענרעצליה סָאד

 .רעדלעפ יד רעבירַא ןרָאװעג

 ?קירב םייב ,דרעפ םעניד ַא ףיוא ןגיולפעגייברַאפ זיא עשימ

 טייו טעה ןוא רעסַאװ סָאד ןעעגנורּפשעגנרעבירַא ,ךיז טלעטשענּפָא

 סע ווו ,ןטרָאד :ענייז גנולײטּפָא עטיור יד טנָאיעגנָא ךייט רעטניהַא

 ןָארדַאקפע רעד .ןרענָאינעל עלָאמש יד ןרעיוט יד ןיא ןגעלעג ןיוש ןענייז

 רעטניהַא ייז ןזאלעגרעביא ,אנוש םענופ טייק יד ןסירעגכרודַא טָאה
, 
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 ןיא ןעגנירּפשרעבירַא ןעמונעג ,םקניל ףיוא טעוועריקעגסיױא ,ןזא ךיז

 טימ םורַא גנַאל ױזַא ןוא .סענַאקרַאּפ ענעטכָאלפעג-קידעבעל יד ּפָאלַאג

 .ןײרַא גרעב עקיביוטש יד ןיא טגָאיעגנײרַא רעדלעפ יד

 .רעיינ-סופ ןגָאלשעג ךיז ןבָאה טָאטש ןיא

 ייז .ןסָאריּפַאּפ טלקיועג ליטש .ןרעיט יד ןיא ןנעלענ ןענייז ייז

 ןופ .יוװ ,ןסָאשעג ןייֹרַא סַאג ןיא םתס ןוא ןסקיב יד ןדָאלעג ליטש ןבָאה

 .טייקיליײװגנַאפ

 --- לָאמַאטימ ןוא

 יירעסיש א ןוא ,גנַאג ,טירטנטַאדלָאס ,ביוטש ,גנַארדעג-דרעפ ַא

 .קילבנניוא ןַא ןופ טייקליטש עדליוו ַא רעדיוו גנולצולּפ ןוא .עכעלקערש ַא

 ;רעפרַאװנליױוק ַא טנעָאנ ,טנעָאנ ןּפעטש ןָא טבייה סע .טליורגעגנ טָאה'ס

 .ךעלב ַא ףיוא דמַאז ץעגרע ןטָאשעג טלָאװ ןעמ יװ ,קַאט ,קַאט ,קַאט

 ןטרָאד טרעוו טייהרעליטש .ןרעיױט יד ןיא סקיטכיוו ךיז טוט סע

 .ןקוקוצ טשינ םעד ֹוצ ךיז לָאז רענייק סָאװ .,ןינע ןַא ןָאטענּפָא

 לַאנק ַא טָאה ,למינּפ-תוזע ןַא ,לדנעה גנוי ַא -- דעװלָאװער ַא

 .עלעּפעט ַא ףיוא דניק ןיילק ַא יו ,ךיז טקידיילעגסיוא ,ןָאטעג

 ַא .קוטכיצ ןוא טסיוװ ןרָאװעג זיא ןסַאג עטעקַאנ יד ןיא .,ליטש

 ,טנָאי .ךיז רעטנוא קע םעד טימ ,ךרוד טפיול ,רענעכָארקענּפָא ןַא ,טנוה

 ךיז טגָארטרעד סע .ווו-ץעגרע ןופ ןבירטעג גנוטכיר ןייא ןיא גנַאל טגָאי

 טימ טלקיװעגמורַא יוװ ,ךַארק רעקידכעלייק ,רעלופ ,רעטַאמ ַא טייוו ןופ

 .טָאטש רעד רעביא םיא טײלגַאב רעביוט ַא ךליהּפָא ןַא ןוא עטַאוװ

 .טלסיירטעגפיוא ןבָאה רעטצנעפ יד

 יד ןיא ץיּפשַאנ ןסקיב יד טימ ,תומהב עדַאטס ַא יו ,רעייגסופ

 ןטָאשעצ ךיז ןבָאה ייז .טכירעגמוא וצּפָארַא ןופ ןפָאלעגנָא ןענייז ,טנעה

 ןוא .קיכיור ןוא ץרוק טדערעגרעביא ךיז ןבָאה ןסקיב יד ,קרַאמ ןרעביא

 ןוא .טנעה יד ןיא ךעלסעלשסקיב יד ןופ יײרעּפַאלקעג ַא טימ קידלמעלפ

 ,קַאט ,קַאט :ןביוהעגנָא רעדיו טָאה טנעָאנ ,טנעָאנ רעפרַאוװנליוק רעד

 -- ...קַאט ,קַאט

 טקעטשעגסיורַא טָאה יז -- -- -- !עיזַאושזרוב ,עיזַאושזרוב ,ךע

 טָאה יז ,טָאטש רעד רעבילַא ּפָאק-רעסַאװ ריא םעדיוב ַא ןופ ץעגרע

 -ייצ יד טרעטיברַאפ טערישטשעגסיוא ןוא סעיוו יד טימ רעווש ןגיוווַאב
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 קיטנָאמ

 ןוא קיטכיזרָאפ םיא קירוצ טלָאמעד ןוא .דלָאנ רענַאקירעמַא ןופ רענ

 .ןגיוצעגניײרַא םעדיוב ןיא עילָאװַאפ

 - .ןלָאמעג ,ןלָאמעג .,ןלָאמעג ןבָאה סרעפרַאוװנליױק

 ךיז טָאה רע ,קינַאג ןופ ּפָארַא ןיא טַאדלָאס רעטעכרעסעגּפָא רעד

 סע ןענַאו ןופ ,רעדלעפ יד וצ קעװַא רעזייה יד עזַאּפ ןוא טכרָאהעגנוצ

 .ןײרַא טָאטש ןיא ןטַאנַארג יד ןגָארטעג ךיז ןבָאה:

 .טניה עניילק יו ,ןליבעג ןבָאה ןרעװלָאוװער

 ןוא טּפַאלקעג ,טקיּפעג ,טקיּפעג קיטכיזרָאפ ןבָאה רעפרַאוונליױוק ןוא

 .ןישַאמ-יינ ַא ףיוא יוװ ,שימייה טּפעטשעגו

 :!יײמרַא עטיור יד ןבעל לָאז --
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 טפאנו-הנבכל ץטש רע

 עיינ יד ןגעלענ ןענייז טָאטש ןרעטניה נרעב עקידכעלייק יד ףיוא

 םוצ ןניױא עטצָאלנענסיױא טימ ןוא ינק ענעגיוברַאפ טימ ,עגנַאל ,םיתמ

 : .למיה

 טסדנימ ַא ןָא הנבל רעד ןיא גרעב יד טניוטשעג טלַאק ןבָאה סע

 .עלעטניוו

 טניר טכיל עדימ סָאד יוװ ,טרעהענ ךיז טָאה טייקליטש רעד ןיא

 .םינורה עטלַאק יד רעביא

 רענייר רעד ןיא עטקילייהעגסיוא יוװ ,רעדלעפ יד טמולחעג ןבָאה סע

 .טייק?יטש

 רע .נרעב יד ףיוא ןעגנַאנעגמורַא זיא טַאדלָאס רעטעכרעסענּפָא רעד

 -רעביא ,עטעגרהרעד יד רעביא ,ןטָאש רעטעפ ַא ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה

 .הנבל יד ןסָאגענּפָארַא ךייוו ךיז טָאה טנעה ענייז ןופ ןוא ,ייז טרעקעג

 .גנַאלש ַא טשטילנעגכרודַא ךיז טָאה זָארגנ ןיא

 .ךרָאש ןייק
 היה ןייק

 .ליטש

 .רעליטש ןוא

 ,למיה ןפיוא ןניוצעגפיורַא םידָאֹפ רעטױט ַא ךיז טָאה טלָאמעד

 ןענוּפשעג טָאה רע .ליטש ןוא סייוו דלַאװ ןוא דלעפ רעביא ךיז טלזיירקעג

 עלעקנוט יד ,יוט לקיסַאּפ ןליק ַא טימ יװ ,טבעוורַאפ ןוא גנַאל-גנַאל

 .דלעפ ןפיוא םיתמ

 ףיוא טצעזעגּפָארַא רעווש ךיז טָאה טַאדלָאס רעטעכרעסעגּפָא רעד

 -וצ םיא וצ ױזַא ןבילבענ ןוא גרַאב םעד ןעמונעגמורַא ,גנַאהּפָארַא םעד

 .ןיטש ַא וצ עקרעשטשַאי ַא יו ,טּפעלקעג
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 רעלטסניק ַא יו ,סוקרַאמ יכדרמ

 ןופ טייז םייב ןעננאהענ טציא ןיא יילב ?קיטש עקיטנַאקריפ סָאד 1

 ןעוועג זיא סע .סעבַאטש ענרעזייַא טימ טלטסעקעגכרודא הסיפת רעד

 ךיז ןבָאה ןגיוא יד ןיהווז ,טנעוו יד ןיא טרָא עכייוו עקיצנייא סָאד

 .שינעלקנוט רעד ןופ ןעורוצּפָא ןגיוצענ

 ענעגנַאהענּפָארַא טימ ערַאנ רעד ףיוא ןסעזעג זיא סוקרַאמ יכדרמ

 יד .קידנטכַארט ,ערַאנ רעד רעטנוא .טלבמָאבענ .ךיז ןבָאה סָאװ ,סיפ

 ןליטש םעד ?יוו זיא סע :טכַארטענ ךעלעמַאּפ טָאה הסיפת עצנַאנ

 .טלעוו רעד ןיא ןייז םענייר םעד טימ טבעל סָאװ ,ןשטנעמ

 ןניוא יד ןיא ןרערט טימ טלכיימשעג טָאה סוקרַאמ יכדרמ ןוא

 -עגּפָארַא טכירענמוא ױזַא םיא וצ ןיא סָאװ ,קילנ ןלעקנוט םעד טָא ןופ

 .טנעוו עטעקַאנ ,עטְלַאק יד ןופ ןעמוק

 ,רעסַאו ַא יו ,?יטש ייז .ןעקנַאדעג ןייק סױרַא טשינ גנערב --

 יי .ןייז ןרָאלק םעד ןופ ןפינעג וטסעוו

 טלכיימשענ ןוא ,קיטכיזרָאפ טנעוו עטלַאק יד טּפַאטעננָא טָאה רע

 טָא ןיא ןיילַא ןצנַאנניא ןזָאלעגרעביא םיא טָאה ןעמ סָאװ ,ליפענ םענופ

 :םענייז רעּפרעק םעד טימ טנעוו ריפ יד

 הסיפת ןופ שינעלקנוט רעד ןיא טָאה ?רעטצנעפ ןעיולב םענופ
 -עגנײרַא טָאה רע .םענורב ןשירפ ַא ןופ יװ ,טייקנייר ַא ןענורענניירַא

 ןעוועג זיא סע :טכַארטענ א רטענ ןוא יולב עליק סָאד ךיז ןיא טּפאז

 יד ייב ןסעזענּפָא זיא רע ןעוו ,גָאט רענעי-טָא סנַארט ןופ דנַאטשוצ א

 ןיא סע ,טפערט סע :טייקמירַא ייז רַאפ טקידיײרּפענ ןוא טײלעמירָא
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 קאבלוק השמ

 -קירוצ טשינ רעכיז ןיוש ךיז טעװ סָאװ ,סנַארט ןופ דנַאטשוצ ַא ןעוועג

 רעטסָארּפ ַא רעדיו ןיוש ,סוקרַאמ יכדרמ ,רע זיא טציא ןוא ,ןרעק

 :הסיפת רעד ןיא טסיזמוא טציז סָאװ ,רערעל רעשיאערבעה

 ?ןשטנעמ יד טָא ביל קירעיורט ױזַא ךיא בָאה סָאװרַאפ רעבָא ---

 ,קירנעוט טשינ טשינרָאנ ןייז ,| יי ז ױזַא רימ ךיז טליוו סָאװרַאפ ןוא

 ?טשינרָאג ךיוא טוט יז שטָאכ ,טלעוו רעד ףיוא הנבל יד ָאד זיא סע יו

 סָאװ ,אזַא ?לקניוו ַא ךָאנ טלעוו רעדדָא-טָא ןיא ָאד זיא אמתסמ --

 רעבָא ,תמאב ןעמ זיא טלָאמעד ןוא קילעפוצ ןײרַא םיא ןיא טלַאפ ןעמ

 :טשינ סע טסייוו רענייק

 -כיימש רימ סָאװ ,רימ :טשינ לָאמנייק ןכַאל סָאװ ,יד ָא-טָא ,רימ ---

 טרעטיילענ סע רימ ןענייז ווו -- ,ןגיוא יד ןיא ןרערט קידנבָאה : ,ןעלי

 -רַאפ ןוא ?קילג ליפיוזַא טסיזמוא זדנוא סע טמוק סָאװְרַאפ ןוא ?ןרָאװעג

 םורַא ןעיינ עכנַאמ תעב ,רעיחט םענופ ןסינעג קרַאטש רימ ןלָאז סָאװ

 ,ןבראדרַאפ ייז ןוא ,טשינ ןענעק ןוא ןקינייּפ ךיז ןליוו ,טכַאמשרַאפ

 ?ַאה ,טשינרָאנ ןעוט ייז ןעוו

 -ענוצ םוצ ?קנעב סָאד טלעטשענוצ ,ערַאנ רעד ןופ ּפָארַא זיא רע

 ,ךעלטננייא ,ךיז טוט סָאװ .ןכָארקעגפױורַא ןוא טנַאװ םייב ?שיט ןטדימש

 -- ?טייז רענעי ףיוא ,ןטרָאד

 -יולב ַא ,רעיולב ַא ,הסיפת רעד ייב עמַאס ךייט רעד ןגעלעג זיא סע

 רעטייו ןטרָאד רָאנ ,רערעל רעשיאערבעה רעד ,רע יוװ ,רעקירעיורט

 גרעב יד טרעכיורעג ךיז ןבָאה סע :ןוז רעד ןיא טננעג יד טילגעג טָאה

 ןוא םוּפוצ ןטַאדלָאס עיורגיץרַאװש טימ טּפעלקעגמורַא ,טָאטש םורַא

 טָאה לָאמא ווו .ןגעוו יד ףיוא טליונקעג ךיז טָאה ביוטש ַא ,דרעפ ףיוא

 ,ןלַאפעגמוא גנולצולּפ ןענייז ןטרָאד ןשטנעמ ,דרע יד ןָאטעג סיר ַא סע

 ןוא ףורַא םינּפ ןטימ ּפמוז ןיא ךיז ןָאטעג רעק ַא ,ךיז טעילוקעגרעביא

 ,סעילַאװכ עסיורג יװ ,ּפעלק עּפמעט .ױזַא ןבילברַאפ ןיוש ןוא ,עטָאלב ןיא

 ,תונחמ עטכידעג ןיא ּפָארַא ןעמ זיא גרעב יד ןופ .ןעמווושעגמוא ןענייז

 ,ךיז טכַאד ןוא ןגעוו יד ףיוא ביוטש ןקיליונק ןיא ןרָאוװעג ןלַאפרַאפ

 .םיא ןופ ןעמוקענסױרַא טשינ רעמ ןיושי

 ןופ רענעמונַאב א לשיט ןופ ּפָארַא ךיג ףיוא זיא סוקרַאמ יכדרמ

 .ןניוא יד רַאפ ןעמווושעגנָא ננולצולּפ םיא זיא סָאװ ,סקיטכיוו סעּפע
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 קיטנַָאמ

 ןענעק ןוא ןרָאי עגנַאל ,עגנַאל ןשטנעמ ךיז ןקינייּפ ןוא ןציז סע ,ָא,

 ,רעטצניפ רעד ןיא ץעגרע ןציז ייז .טלעוו רעד ןופ דוס םעד ןייגרעד טשינ

 רעצימע טמוק גנילצולּפ .ןטרַאוו ייז ןוא טשינ םענייק וצ טדער רענייק

 ,םיקידצ ,טרעה .ןטרַאװ וצ סָאװ טשינ טָאה ריא ,טרעה :טנָאז ןוא ןָא

 טשינרָאנ זיא סע -- .,םיקידצ ןרָאי עגנַאל יד ןעוועג טסיזמוא טייז ריא

 ."טשינ

 .סוקרַאמ יכדרמ ,םעד ןופ טיירפרעד קרַאטש ךיז טָאה רע

 !תוקדצ רַאפ גנונױלַאב טסייה סָאד טָא ,רכש טסייה סָאד טָא --

 שינלּפַאצ רעמערַאו ַא טימ ערַאנ רעד וצ ןפָאלענוצ זיא רע ןוא

 זיא סע רעכלעוו וצ ,טפעה םעד קנּפָאקוצ ןופ ןעמונעגסיורַא ,ןצרַאה ןיא

 לענש ךיז טָאה רע .עלעקירטש ַא ףיוא רעיילב: ַא ןעגנַאהעגנָא ןעוועג

 :עלעשיט םוצ טצעזעגקעווַא

 ריא סָאװ ,ריא ,ָא ,ענייא םינלטב ,ריא .ָאטשינ טשינרָאנ זיא סע :

 ' | .!!טרַאװעג גנַאל ױזַא טָאה

 עא טשי ר טש *נ ר א 1 טי א שם עי

 םינלטב ןעצ עקניטלַא יד ייז ןציז ,ןרָאי המכ ןופ ןיוש ,יױזַא טָא...

 -קנוט רעפיט ןיא .ןגייווש ןוא ,ןרעה ןוא ?כעלוש ןיא טײהרעטרעײטרַאֿפ

 למיה רעד טגיל סע :ךעלדנטָאש ןעצ עצרוק יד םיוק ךיז ןנעװַאב שינ

 טלַאק טמעטָא רע :זיַא קיטש עיולב א יװ ,רעווש ךעלרעטצנעפ יד ןיא

 יד .רעדילנ ערעײז קערש טימ םורא טמענ ןוא ררעפ יד ןיא ןירפ

 .עטרעוויידעגסיוא

 ןיש ןניל סע לייוו ,קירעביא ןוא ןדייר סָאד רעווש זיא םע ,ייווו

 רעגייווש רעד טָאה לָאמַא .םייל ךעלטעלב יו ,ןקורט ליומ ןיא ןעגנוצ יד

 ן'ט ר ַא ד ןופ ןעמוק טעװ רע :טנַאזענוצ הסיסנ רעד ייב היכרב רב

 -רַאפ ןיא סע סָאװ ןוא ןטלעוו יד ןיא רָאו זיא סע סָאװ ,ןייז עידומ

 ןיא טצעזעגניירַא ךעלּפעק יד טימ ,ענעסקַאװרַאפ ייז ןציז ,שינעדנעלב

 .חילש ןקיטעמוא םעד היוא ,םיא היוא ןטרַאװ ייז ןוא ,סעציילּפ יד

 .טשינ טמוק רענייק

 טוט סע זַא ,ןכייצ ַא -- ןרעטש ּפָארַא ןלַאפ ?רעטצנעפ ייברַאפ

 גנַאג רעד ןבילבעג ןייטש טשינ זיא סע ןוא םורַא סָאװ סעּפע ךָאד ךיז

 ,ןטלעוו ייד ןופ
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 ,תובהלתה טימ ךעלמיקידצ עניילק יד טלקַאשעצ ךיז ןבָאה סע

 . ןעדנַא םעד ףיוא רענייא טקוקעג טשינ ,עלעקניוו ןייז ןיא רעכעלטיא

 טשינ טָאה סע רעבָא .טרָאװ ַא ןדיירוצסױרַא טשינ ךיז טקרַאטשעג ןוא

 ןביוהעגנָא טָאה רע ,טומַאשז ןופ עלעּפמינג 'ר ףוס םוצ ןטלַאהעגסיױא

 : :קידנדייר ךיז וצ טייהרעליטש
 ןבעגעג זיא סע .תועט םעד הליחתכל ןיוש ךָאד טעז ריא ,ָא --

 עריא ןוא טלעוו יד טעז רע -- ,היארה שוח רעד ןשטנעמ 'םעד ןרָאװעג

 רעד ףיוא טָאנ ַא יָאֹד זיא סע ביוא ,טשינ טסייו רע רעבָא ,ןברַאפ

 טמענרַאּפ רע -- ,העימשהי-שוח רעד ןרָאװעג ןבעגעג םיא זיא סע .טלעוו

 ןייֵּלֵא טלעוו יד ןַא ,טניימ רע רעבָא ,םינוגינ ןוא ןעגנַאלק ךיז םורא

 ןוא ךיז רע טּפַאטַאב -- שושימה-שוח םעד טָאה רע .ןונינ ַא זיא

 הנשה ןייק טשינ טָאה ןוא ןטלעוו ייוצ טליפ רע ,טלעוו יד טּפַאטַאב

 עקַאט רע ןיא ,םישוח ףניפ יד ןיוש טָאה רע זַא ,טרעדניצַא .עדייב ןופ

 סע זיא ןעד יצ רעבָא .שרעדנַא שינעפעשַאב רעד ןופ דופ םעד ספות

 ?שינעדנעלברַאפ טשינ סע זיא ?ַאה ?טלעוו ענייר יד

 ןַײז ןיא טנערב דימת-רנ רעד :לכעלוש םעניא ליטש טרעוו סע ןוא

 ךיז טנִיְפעג ןעמ יו ,סיוא טמוק סע .המשנ ַא יו ,לרעמלע םענרעזעלנ

 -טימ רָאנ .ןלַאפענּפָא ןענייז ןצכעלָאש יד וו ,טלעוו רענייר רעד ףיוא

 עלעקניו רעטצניפ ןייז ןופ רענעסייר היעמש 'ר ףיוא טגנירּפש לָאמַא

 -רַאפ אלמ לא רע טיירש ךיוה רעד ןיא ןטסיופ יד טימ ןוא ,סױרַא

 : ;גנורעטיב

 ןוא תוחומ .עהראש יד טםימ םיכסמ טשינ ךָאד ןיב .ךיא ,,טעז--

 ַא ןרָאבעג טרעוװו סע .םעניימ לכש םענופ ןצנַאגניא ּפֶא ךיז גָאז ךיא

 םענ ךיא זַא ,טײדַאב סע -- ?סע טיײידַאב סָאװ :;דנַאטשרַאפ ןָא דניק

 ךיא ןָאק יױזַא יװ טנייה .טלעו ר ע ד ט א היוא ?כׂש םעד ןייִרַא

 ?רעסַאװ ןּפעש ,רעסַאװ ןופ ןרָאװעג טכַאמעג ןיא סָאװ ,ילכ ַא טימ

 עגנָא ּפָאק ןטימ ןגעלעג זיא סָאװ ,ץעיניננול ןופ עלערעב 'ר ןוא

 -עגסיױורַא טָאה טּסורב רענעפָא ןייז ןופ סָאװ ,רעדנעטש ןפיוא טרַאּפש

 קידנעגניז ןביוהעגנָא ךיוא טָאה ,טױט ןרַאפ ןופ טייקכיילב יד ןגָאלש

 יז :ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ . ,ךיז וצ

 ןוא טיוה רעד טימ ,םלוע לש ונובר ,גישמ ריד ןיב ךיא ,ַא --

180 



 קיט נָא מ

 יצ ןוא ריד וצ בוטש ןיא ןײרַא ךימ םענ !עניימ רענניפציּפש יד טימ

 ַא ןופ לדנעּפש א סױרַא טיצ ןעמ יווװ ,המשנ יד בעל ןיימ ןופ סױרַא

 לש ונובר ,המשנ יד ןבָאה תמאב ךיא ףרַאד סָאװ וצ .ץכעכעטשראפ

 ?םלוע

 .ןגױא ענעסָאלשענוצ טימ ןקוק עלַא ,ליטש רעדיו טרעוו סע ןוא

 רָאנ .טשינ םעטָא ןייק ךיז ןיא טָאה סָאװ ,טייקליטש ידדָאיטָא זיא סע

 ַא ,תינעת-לעב למהרבא 'ר ןוויוא ןרעטניה ןופ ;סיױרַא ךיז טכיילש טָא

 -נַאנַאפ בייל ןליוה ןפיוא עטָאּפַאק יד ,רענעפָאלשרַאפ ַא ,רעסעוורָאב

 ףיוא טקוק ,ןעלערעב 'ר ןגעקטנַא ּפִא ךיז טלעטש רע ;טעליּפשענרעד

 ףיוא ןוא ,רעדנעטׂש ןפיוא טניל' סָאוװ ,םענייז ּפָאק ןטכַאמשרַאפ םעד

 םעד ןיא ןיירַא טלכיימש רע ,רעטצניפ רעד ןופ טכיילב סָאװ ,זָאנ רעד :

 טגָאז ןגינעגרַאפ ןופ ךיז קידנצַארק ןוא ,םענייז ?דרעבנגיצ ןקיטָאלב

 :רע

 טשינ .טלעוו רעד ףיוא ןָאט טשינ טשינרָאג לע ךיא ,עלערעב

 .רעדניק ךָאד ןסקַאוװ קידנעוט טשינ ,רעמייב ךָאד ןעילב קידנעוט

 יװ ןסע לעוו'כ .ןַיז טוג רימ טעוו'ס ןוא ,עלענייפ" א יו ,ןעגניז ?עוו'ב

 טימ !ינעטָאג ,ברועכו בלככ ינסנרּפ .ןרעוו טַאז לעװ ןוא ,עלענָארָאװ א

 השא ןַא טימ .רעסעב ךָאנ רימ זיא דנב ַא ןָא ןוא טונ רימ זיא דגב ַא

 ,וינעטָאנ -- -- -- טוג יאדוװַא רימ זיא השא ןַא ןָא ןּוא טוג רימ זיא

 !וינעטָאג

 ןרעטצניפ ןרעביא בייל ןטעקַאנ ַא טימ קעװַא ױזַא טייג רע ןוא

 טגניז ןניוא יִד ןיא ןרערט טימ ןוא דיירפ ןופ טנעה יד טבייר ,לכעּפוש

 ךרוה רע טייג ריט יברַאפ .טלעװ רעד וצ ננאזענביול ןייז ּסװא רע

 ןכַאמ עדנע ןַא טעוװ סָאו ,רעד ןעמוק טעוװ רשפא ,וצ ךיז טרעה ןוא

 למהרבא 'ר .טייקליטש עכעלקערש ַא שילָאּפ ןיא טגיל סע .תוקפס יד וצ

 -ניה םוצ קירוצ ןקורּפָא ךיז רע טמענ עילָאװַאּפ ןוא ןגיװשטנַא טרעוו

 -רעטיב .טנייוו רעצעמע יוִו ,ךיז טרעה רעטצניפ רעד יא .וצ-ןוויוא-ןרעט

 ,לָאמַאטימ ןרָאװעג רָאלק ןצעמע רַאפ זיא סע .עלעקניוו ןייז ןיא ךעל

 ןטצעל םוצ זיב ןעמווושעגוצ ןיוש זיא תומלוע עטלַאק יד ןוּפ ןייּפ יד זַא
 לַאפ ַא טוט סע .ָאטשינ זיא רעפטנע ןייק ןוא המשנ רעד ןוּכ גערב
 ַא ףיוא טייטש; רעטומַאשז עלעּפמינ 'ר .דרע רעד ןָא רעדנעטש ַא
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 :טנעה יד סיוא טיירּפש רע ,ןצרַאה ןיא ףוריט טימ לופ ,רעטרעטיצרַאפ

 ;ןּביױהנָא דלַאב ןיוש לעוװ'ּכ זַא ,יתוברו .ירומ ,ןָא ךייַא גָאז ךיא ---

 !טָאנ ןרעטסעל

 סקינייועניא ףיוא עטרעקענרעביא ןניוא יד .טשינ ךיז טריר רענייק

 -רעטצניפ ןייז ןיא רעכעלטיא ייז ןגיל טרעוװילגרַאּפ ױזַא ןוא ,ןעמוטש

 .תוהוכ ןָא ,טשלחרַאפ ּפָארַא ךיז טצעז עלעּפמינ 'ר .זיא רע ווו ,שינ

 רעמ :שינעקנעב יד ץלַא ךָאנ םיא ןיא טְנָאנ סע רעבָא ,ןָאט וצ סעּפע

 .טשיִנ ןיוש ןעמ ןָאק ,וינעטָאנ ,ןטרַאװ

 הצ םיוק םיוק ,ריט ןיא ןּפַאלק רעכייוו ַא ךיז טרעהרעד סע ןוא

 ןוא םעטָא ןַא ןָא ןציז ייז .טּפַאלק ןעמ .טשינ ךיז טריר רענייק .ןרעה

 הצ ריס הוצ ןקופ

 : !טנפע---

 ןפיול ,ךעלעקניוו יד ןופ סױרַא סיײרַא ךיז ייז ןעוט לָאמַאטימ ןוא

 .טקנַאצ לרעמלע םעניא דימת-רנ רעד .ןצ גנַאננײרַא םוצ םעטָא ןַא ןָא

 ךיז טנפע סע ,אש .ןקוק ,ןקוק ןוא ערעדנַא יד ףיוא ענייא ןעייטש ייז

 ,רעטַײנשרַאּפ ַא ןיירא טמוק הירכז 'ר .ערעווש יד ,ריט יד ךעלעמַאּפ

 א טלאה רע .ןדנעל יד םורַא קירטש א טימ ןוא ,ץלעּפ ןגנַאל ַא ןיא

 .ךעלמטיקידצ יד ףיוא ןגיוא עטלַאק טימ טקוק ןוא טנַאה ןיא ןרעטמַאל

 .טניײטש הירכז ייר

 ,רעטשרע רעד םיא ןבעל טייטש סָאװ ,תינעת-לעב ?מהרבא 'ר ןוא

 ;לברַא ןַא רַאפ ןּפעלש ןָא םיא טבייה

 ?הירכז ,ונ --

 :טרעפטנע הירכז 'ר ןוא

 -ר ָא נ ז ײ* א ס ע .,לעדירַב ,ןנַאז ךייא ןעמוקענ ןיב ךיא ---

 2 ט שטט ניטש יב

 !?יוו --

 טשינ ךימס טָאה רענַײק .ָאטשינ טשינרָאג ןטרָאד זיא סע --

 ףיוא קילבנֶא ןַא טָאה סָאװ ,רעצעמע טשינ ןוא טָאג טשינ ,טנגעגַאב

 ןיא טלעוו ןייא ןופ רעדלעפ עטסוּפ יד ףיוא ןעגנַאנעג ןיב ךיא .טָאג

 טסיוו זיא םוטעמוא ,ןּפָארטעננָא טשינ םענייק בָאה'כ .רערעדנַא רעד
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 קיטנָאמ

 הףס א ןקידעבעל םעד ןיוש זיא סע ;ךייא גָאז ךיא .רעדירב .רעעל ןוא

 .ןטיוט םעד רַאפ רעסעב

 טָאה רעכעלטיא .טגערפעג טשינ רעמ ןיוש ןבָאה ייז -- -- -- --

 טָאה רע ,עלעקניוו ןלעקנוט ןייז ןיא ,ךיז וצ טרעקענמוא קידננייװש ךיז

 טייהרעליטש ןוא סנייז עלעקעּפ סָאד טעװעקַאּפענפיונוצ ךינ ףיוא ןטרָאד

 .לכעלוש םענופ ךיז טעבנגענסיױורַא

 ,ןפָארטעג טשינ רעמ ןיוש ךיז ייז ןבָאה לָאמנייק ,לָאמנייק ןוא

 .ךעלמיקידצ עטמעשרַאפ ןעצ יד

 שינרעטצניפ ענדילז ערעװש ַא יװ ,ןרָאװעג רעגנירג םיא זיא סע

 רדח ןטימניא ןענַאטשעג זיא רע .המשנ רעד ןופ ןענורעגנסױרַא טלָאװ

 טרעוו סע סָאװ ,םעד וצ טרעהענוצ ךיז ןוא ןגיוא ענעסָאלשַאנוצ טימ

 -עגפיוא טלָאװ ןעמ יװ ,ןעוועג זיא סע .קינייוװעניא םיא ייב ןָאטעג ךָאנ

 ןרעטניה ןוא ןסעגרַאפ טפרַאדעג טָאה סָאװ ,טסענ ַא םיא ןיא טריר

 .רעטכעוו םענופ טירט עפייטש ,עטסערּפענ יד ןפורעגּפָא ךיז ןבָאה ריט

 .טנווָאניא טעּפש ןעוועג ,סיוא טזייוו ,ןיוש זיא סע

 טָאה ,יולב לקיטש עקיטנַאקריפ סָאד ךרודַא ,טייז םייב ,ןביוא

 גנַאזעג רעכייו ,רעליטש א יוװ ,הנבל יד ןסָאנעגניײהַא טרעלּקרַאּפ ךיז

 ןביוהעגפיוא ,לשיט ןפיוא ןכָארקעגפױרַא זיא רע .טלעוו רעדנַא ןַא ןופ

 : :לרעטצנעפ ןכרודַא טקוקעגסױרַא ןּוא ךיז

 הנבל רעד ןופ ןייש ןיא גרעב יד ,טייוו ןטרָאד ,טניוטשעג ןבָאה סע

 ייז ףיוא ןענייז ינק ענעניוברַאפ טימ םיתמ .עלעטניוו טסדנימ ַא ןֶא

 -רעביא ,גרעב יד ףיוא ןעגנַאנענמורַא זיא רעצעמע ןוא ןפרָאװעצ ןגעלעג

 .סיפ יד 'טימ טעּפוטענ ייז ןוא םיגורה יד טרעקענ

 ןכָארקענּפָארַא זיא ,טרעקענּפָא םעד ןופ ךיז טָאה סוקרַאמ יכדרמ ,

 םיוק טײהרעטכַארטרַאפ רעדיוו סעּפע : ןוא לשיט ןופ קיטכיזרָאפ

 טניילענסיוא םיא ייב ּפָאק םעד ךיז טָאה סע .ערַאנ רעד ףיוא ףױרַא

 רעגייטש ןייז יו ,זיא רענייטש רעד יװ ,ןרעלק ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא

 .ןעוועג ןיא

 רעמַאק ןיא םיא וצ ןעמוקעגניירַא ןענייז ןכָאװ עננַאל ךָאנ ןוא

 ןעמ .ךעלטניירפ םיא ףיוא טקוקענ ןיוש ןבָאה סָאװ ,עכעלטע ןשטנעמ

 עלעקעּפ סָאד ןעמונעג טָאה סוקרַאמ יכדרמ ןוא .ןעמוקַאב ביל םיא טָאה
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 םענעטכיולאב-?לקנוט ,ןטעקַאנ םעד ןיא .ןעגנַאגעג זיא ןוא םערָא ןרעטנוא

 וצ סָאװ טשינ ,ךעלטננייא ,טָאה רע .ןייטש ןבילבעג רע זיא רָאדירָאק

 עילָאװַאּפ טעוועריקעגסיוא ךיז טָאה רע ןוא טָאטש רעד ןיא ןטרָאד ןָאט

 2 :טנעדוטּפ ןקנילופ ,ןקניטוג םעד וצ ,םענייז רעטּכיר םעד וצ

 ?טשינ ןעמ ןָאק קיליוויירפ ןציז עמרוט ןיא ---
 .ןייג ,ָא --

 ' ?ןיינ

 ַא טימ לָאמַאכָאנ רעטכיר םוצ םוא ךיז רע טרעק ריט םייכ ןוא
 ,עכייוו ,עלופ יד סיוא םיא טקעדטש רע .םענעלַאפרַאפ ַא ןופ םינּפ

 :עלעכיימש א טימ םיא וצ טגָאז רע ןוא ענייז טנַאה עסייוו

 ןופ דנַאטשוצ ַא ריס ייב ןעוװעג זיא סע ,טייטשרַאפ ריא --
 ךיא רעבָא .ןרעקקירוצ טשינ רעכיז ,רעכיז ןיוש ךיז טעװ סָאװ ,סנַארט

 ןלעוו ייז ,ןעמוק רימ וצ ןלעוו ייז זַא ,ליפענרָאפ םעד רעדיוו ןיוש בָאה

 ?טײטשרַאּפ ריא .טַײלעמירַא יד ,ןעמוק רימ וצ ן ז ו 'מ

 .ןיטשרַאפ םוצ רעווש וצ ?סיב ַא ןעווענ זיא סע
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 ע ס ַא מ

 רָאּפ ַא ןָאטעג יצ א ךיז ,?גיופ רעיורג ַא ןגיױלפעגסיױרַא זיא -- --

 ךָאנרעד .ןגירשענסיוא רעטצניפ ןוא רעדלעפ יד רעביא קירעדינ לָאמ

 ,טייוו רָאנ ,למיה םוצ טשינ טזָאלעגקעװא טרעּפמולענמוא ךיז רע טָאה

 ,רעטיירדעג רעד .ןיילּפ םענטומ קע םעד וצ סעקנָאל יד רעבירַא טייוו

 טעוו דלַאב ,ןרָאװעג יולב ןוא רַאטש לָאמַאטימ ןיא לכייט רערעגָאמ

 ןכָארקעגסױרַא זיא ,רעגנַאל ַא ןוא רעניורב ַא ,ןקלָאװ א .םערוטש ַא ןייז

 -ַאּפ טרַאשענ סעטַאמש ענעגנַאהענּפָארַא ,עסייה טימ ןוא טייז רעד ןופו

 ןָאטעג סיר ַא טניוװ ַא טָאה גנילצולּפ .רעמייב ערעגָאמ יד רעביא ךעלעמ

 וצ ןוא סעבמעד יד ןופ ןנייווצ יד טרעשַאקרַאפ טָאה רע ,טננענ םעד

 זיב ןניובעצ ןוא ייז טיירדעצ ,טּפַאכענוצ ךיז רע טָאה סעכלֶא עגנוי יד

 -עגנָא טָאה ,עסייה ַא ןוא עטלטַאּפעצ א ןיוש ,ערַאמכ יִד .דרע רעד וָצי

 ענעדָאלעגנָא טלײטענּפָא ריא ןופ ךיז ןבָאה'ס .ץְלַא ןעמענמורַא ןביוה

 סנבָארג יד ,סעטסוק יד טּפעלקרַאפ ןוא ןעמווושענּפָא ,ןקלָאוװ רעקיטש

 ,ץילב ַא ןסָאנעגסױרַא ךיז טָאה סע .ךייט סענערב יד ןופ רעכעכ יד ןוא-

 -נגיוא ןַא ףיוא ךיז טָאה ןטניה דלַאו רעד .טנַאק ןפרַאש ַא טימ ,םורּק

 זיא סָאװ ,גנולש ןקידארומ ,ןטכייפ א טימ טעװערעגרעדנַאנַאפ קילב

 עטרעקעגרעביא ןוא ךָאמ ,רעטעלב עקירָאיַארַאפ טימ טּפָאטשעגנָא ןעוועג

 -וצ ךיז טָאה רע ןוא רענוד ַא ןלַאפעננײרַא םיא ןיא זיא סע .רעמייב

 א ,ןטיירב ַא ,רענוד !םעד ,טריפעג םיא ןעמ טָאה ךָאנרעד .טּכַאמענ

 -עגנָא ןבָאה סנּפָארט עבָארג .ןגָאװ ןרעוש א ףיוא ץענרע םענעדנובעג

 ס ע | ו א .רעטעלב יד רעביא ײרעּפַאלקעג ַא טימ ןעגנירּפש ןביוה
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 קַאבלוק השמ

 יה היה היה היה היה היחח היחח יחד חשד ע- יההט נניָאעד יי טא'ה

 ךיוב םורַא ןעמיר םעד טפייטשעגפיונוצ טָאה טַאירַאטעלַארּפ רעד

 ןעמוקעג זיא רע .רעטַאעט-טָאטש ןיא ןעגנַאגעג רענייז ַא טכַא זיא ןוא

 יד ,רעטרַאּפ םעד זייוװעילַאװכ ןעמונרַאפ ןטרָאד טָאה רע .ןסַאמ ןיא

 טימ ןטרָאד טקעמשרַאפ ןיוש טָאה סע זיב ,עירעלַאנ יד ןוא סעשזָאל

 ןרעה טיירנענוצ ךיז טָאה רע ןוא .,ץלעּפ טימ ןוא בייל טימ ,לוויטש

 .ןרעה ןוא

 עטיור ןוא ןעננַאהרָאפ ערעווש ענעטכױלַאב ןשיוװצ ,עניב רעד ףױַא

 .עלעקעלג ַא רָאנ .עלעקעלנ ןרעבליז קידלקניפ ַא ןענַאטשעג זיא ןשיט
 .רעטצניפ ןעוועג זיא לַאז ןיא ףיט ןוא

 טםנזיױט ענייז טימ ןָאטעג רעק ַא רעווש טָאה טַאירַאטעלָארּפ רעד

 טעקשושעצ ךיז טָאה רע ןוא ,ןביוא ןוא ןטנוא ענעפרָאוװעצ יד ,ּפעק

 .רעמייב ןשיווצ ןעגנַאנעגמורַא טלָאװ טניו א יו ,רעווש ,רעווש

 ףיז טָאה רע .ןירַא ךיוא זיא רעגריבניילק רערענָאמ רעד ,עז ןוא

 ןטרָאד ןופ טלטניּפעגסױרַא ןוא זָארג יו ?יטש עלעקניוו ַא ןיא ןבילקרַאּפ

 ףיוא ךיז .טָאה'ס ןוא .ןניוא עקידלקעוושט ענייז טימ שינלקנוט רעד ןיא

 סָאוו ,לדיי עגנַאל עקידלרעבצרַאוװש סָאד גנערדעג םעניא טּפַאכעגנײרַא

 ןעוועג זיא סע ןוא טנַאו ַא וצ טּפעלקענוצ ןענַאטשענ ןטלמונַא זיא

 זַא ,טכודעגסיוא טלָאמעד טָאה סע םורָאװ ,תונמחר ַא ףיוא טלָאמעד

 ןיא זיא ץלַא ןוא .םענייז ןבעל ןצנַאנ םעד ןײטשּפָא יוזא ןיוש טעוװ רע

 .ןרָאװיג ןגיושטנַא רעטצניפ רעד

 .עסַאמ ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע

 ,ןגיוא רעטנזיוט יד טימ קיטכיזרָאפ ,עסַאמ יד ,טקוקענ טָאה יז

 טלּפַאצעג טָאה יז .ןָאט סטכעלש ,ןָאט זייב סעּפע ריא ןעמ ?יוו רעמָאט

 טניה יד ןוא רעטַאעט-טָאטש ןופ ןרָאדירָאק יד ןיא ןשטנעמ עריא טימ

 ךיז ןבָאה ,טרעטיצעג ןיוש ןבָאה סָאװ ,עקירָאה ןוא עגנַאל יד ,עריא

 ?דיי עקידלדרעבצרַאװש סָאד .ןרעירַאב יד ןָא טעמעשטשענ ל?ייוורעד

 ססָאװ ,רענייא יוװ ,ינק יד ןיא קערש ַא טימ ךיילב ץענרע ןסעזעג זיא

 ריר ַא טנַאקעג טשינ ןיוש טָאה רע רָאנ ,טיוט םעד גנילצולּפ טליפרעד

 ,רעטצניפ רעד ןיא ןטראד דילנ א טומ ןָאט
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 קיטנָא מ

 | .ליטש ןוא ?יטש

 .ןסיז ַא תונמחר א סעּפע בילוצ ןגָארקעג ךיִז ףיוא טָאה עסַאמ יד

 עקַאט ןיוש ךיז ןבָאה ּפעק ןוא .דייל עריא ףיוא ןענייוו טלָאװעג טָאה יז

 .ןגיוא יד ןיא ןרערט טַאהענ וליפא ןיוש ןבָאה עכנַאמ ןוא .ןגיױבענּפָאדַא

 טזָאלעגסױא סע ןוא ךעלקילג ףיט טליפרעד טכירעגמוא ךיז טָאה יז רָאנ

 שש .רָאנ רעטכעלעג ַא טימ עירעלַאג ןפיוא ןביוא ,ךיוה ץעגרע
 .?רעטכעלענ רעד זיא סָאװ ...?וטסכַאל סָאו ,רבח ,וד יעה ---

 .סיפ יד טימ טעּפוטענ ,טּפַאכעגפיױא דליו טלָאמעד ךיִז יז טָאה

 ,טײקיטשרָאד-טולב ןוא ףוריט ןניוא עריא ןיא ןסעזעג ןיוש זיא סע ןוא

 ןָאטעג קנַאלב ַא ןבָאה סע .המקנ טכוז יז ןוא טרַאנענּפָא ריא טָאה ןעמ

 בעטצניפ רעד ןיא רענייטש עטונ ענעפרָאוװעגנרעביא יװ ,ןעלסייוו יד

 שירַאנ טָאה יז .עסַאמ יד ,ךיילנ טקיאורַאב ןיֹוש ךיז טָאה יז רָאנ .רָאּנ

 ' .טשינרָאנ טייטשרַאפ סָאװ ,םת ַא יװ ,ט?כיימשעג ?לעטש ןפיוא

 טקוקעג גנערטש ,טָאה עסַאמ יד .םירבה ףױרַא ןענייז עניב ןפיוא

 עשימ .דרעב ,לוויטש ןיא ,סעקטרוק ענרעדעל ןיא םירְבח טקוקַאב ןוא

 עמַאס טצעזעגקעוַא ךיז טָאה םרָאפינוא רעשירעלַאװַאק רעלופ רעד ןיא

 ךיז ןבָאה סָאװ ,עקירעביא יד טקוקַאב קיאורמוא טָאה רע .לקעלנ םייב

 טניילרַאפ ןבָאה ,קנעב יד ףיוא ,ןשיט יד ףיוא טצעזענסיוא םַאזננַאל

 סעּפע ןפיל יד ףיוא ןעלכיימש עטלַאק טימ ןוא סופ ַא ףיוא סופ ַא
 ןוא .עסַאמ יד ,יז ןסעזענ זיא'ס ווו ,שינלקנוט רעד ןיא טקוקענניײרַא

 .קידהמיא ענדָאמ ןוא רעליטש ,רעליטש ןרָאוװעג זיא'ס

 ךיילבכ א טימ .ףייטש ןוא דָארג ,ןביוהענפיוא ךיז טָאה עשימ

 רע ןוא ,עסַאמ רעד וצ ,ריא וצ ךיז ןניובעגרעבירַא םינּפ םענעטכיולאב

 :ריא וצ טדערעג טָאה רע .ןביוהעגנָא טָאה

 ֶו -- -- עסַאמ ,וד --

 סָאװ ,רעטרעוו ענױזַא סעּפע טימ טקַאהענּפָא טדערעג טָאה רע

 ױזַא .לָאטש ךעלקיטש יװ ,טכירעגמוא םיא ןופ ןגיױלפעגסױרַא ןענייז

 ,טּפַאכעגרעביא סע טָאה עסַאמ יד .ןפָאשענ טלָאװ רעװלָאװער א יוװ

 יד ,ןסעזענ ןיא יז ןוא .עקיכַאפטנזיוט יד ענירפושט יד טזָאלענּפָארַא

 .סּפעש א יװ ,עסַאמ

 רע טעוװ רעמאמ .ןגָארקעג יישּפָא לָאמַאטימ םיא רַאפ טָאה יז ,ָא
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 ע"ה א 0 ער

 קאבלוק השמ

 ףיוא טשינ רָאנ ,טרעזייבעג ךיז טָאה עשימ ןוא .עשימ ,ןרעזייב ךיז

 :טרעדָאפענפיוא רע טָאה ריא .ענשַאּפערָאה יד ןוא עקידרעלעק יד ,ריא

 -- -- !עסַאמ ,טרעדָאפענפיוא טסרעוו וד ---

 .ןרעיוא עטרַאה ,עקירָאה עריא עלַא טימ טרעהעג םיא טָאה יז ןוא

 טָאה'ס .ערָאק א ןיא םירעוו יו ,טליונקעגפיונוצ ןנעלעג זיא סָאװ ,יז

 ןופ טַאר םוצ טָאטש ןיא ןעמוקעג זיא סָאװ ,לרעיױּפ סָאד ןגירשעגסױרַא

 ןיא זיא רע ןוא ןעגנולשעננייא םיא טָאה עסַאמ יד רָאנ ,ןטַאטוּפעד יד
 ךיז ןבָאה ךעלדנרעטש .עצרוק .שינלקנוט רעד ןיא ןרָאװעג ןלַאפרַאּפ ריא
 לג יװ ,ןכָארקעגמורַא ןענייז ןגיוא ,ןגיוא ןוא סייווש טימ ןסָאגעגּפָא

 .דלַאװ ַא ןיא םירעוו

 -ּפָארַא קירוצ ךיז טָאה רע .גנילצולּפ ,ןרָאװעג ןגיוושטנא זיא עשימ =

 יד יװ ,םורַא ןופ ןוא ּפמעט טעװערעגסױרַא טָאה עסַאמ יד .טצעזעג

 -סױרַא טָאה עסַאמ יד .טנעוו יד ןופ ןסירעגּפָא ךיז ןטלָאװ ןעיירשעג

 ןטנוא ךיז ןבָאה עריא טנעה יד ןוא רעליימ עריא עלַא ןופ .טעווערעג

 ,ןעגנולקענ ױזַא דיירפ ַא טימ ןוא רעהפיוא ןַא ןָא טרעטנָאלּפעגפיונוצ

 :רעטצניפ רעד ןופ טכליהעג
 !עיצולָאװער ,עיצולָאװער ---

 .ליטש ןוא

 -ירעדינ רעד ןעגנַאנענוצ זיא ךעלטירט ענעטסָאמעג טימ שיט םוצ |

 לָאמַא ןױש טָאה רע .ןלירב עטלמערעג עסיורג יד ןיא רענדער רעק

 רעד .עסַאמ יד ןלױֿפַאב קרַאטש סעּפע ץַאלּפדדַארַאּפ ןפיוא טכַאניײב

 טַאלג םעד ןָאטעג בה ַא ,טלַאק טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רע .ר רבח

 רבח רעד .טסורב ןפיוא טגיילרַאפ טנעה יד ןוא םינּפ ןטריזַארעגמורַא

 -עווש ענייז ןעזענסיױורַא ךיז ןבָאה ןלירב יד ךרודַא .טרַאװעגּפָא טָאה .ר

 ןיא טרָאד ןוא טרַאװעג טָאה רע .זייַא רעיולב יװ ,ןעלּפַאצרַאווש ער

 עסַאמ יד .טלעק עלעדייא ,עניד ַאזַא ןעננַאגעגרעביא זיא רעטצניפ רעד

 .ןרָאװעג ןניוװשטנַא .קידעשעה זיא

 !עיזַאושזרוב רעד טסרעפטנע וד סָאו ,רעה ,רבח --

 .טרַאװעגּפָא טָאה רע ןוא

 וד ןוא טנַאה ןיא רעסעמ ַא טימ ייטׂש ךיא :טסנָאז וד ,רבח --

 טסיב וד רָאנ !ףמַאקנסַאלק זיא סע .טנַאה ןיא רעסעמ ַא טימ טסייטש
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 קיטנאמ

 טעוו עניימ ,עז רעבָא ,שיילפ-קידאז ןופ ןיב ךיא ןוא שיילפ-קילייב ןופ

 ןוא ,טכאנייב בנג ַא יװ ,םורַא ןוא םורַא טסיינ וד ,עיזַאושזרוב ,ןעמענ

 ;!גָאלש :טסורב ןיימ סױהַא ריד לעטש ךיא .ןגעקטנַא ריד םוק ךיא

 ?טשינ וטסליוו סָאװרַאפ .טשינ וטסליוו ---

 ,עקירָאה ןוא עטרַאה ןענייז עניימ ןוא טנעה עכייוו טסָאה וד ,עז

 .רָאה עילטַאּפ ַא גָארט ךיא ןוא ּפָאק ןפיוא ךילּפ ַא וטסָאה רַאּפרעד

 ןוא המהלמ ףיוא טסייג וד .ןווי ַא ןיב ךיא ןוא לַארענעג ַא טסיב וד

 ךיא ןוא טסע וד .קיטכיזרעפייא ןיב ךיא ןוא טסביל וד .ברַאטש ךיא

 טימ .ייטש ךיא המַאקנסַאלק זיא טציא !טשינ ךיא ליו -- ,לָאצַאב

 .טנַאה ןיא רעסעמ ַא טימ טסייטש וד ןוא טנַאה ןיא רעסעמ א

 ןוא ,טרעווילנרַאפ ןרָאװעג ןניושטנַא ,טרעהענפיוא טָאה רע ןוא

 רעד ןיא ןטרָאד .ןענַאטשענ ןיא רע יװ ןענַאטשעג ױזַא טושּפ ןיא רע

 -נײרַא טרעוו סע ווו ,ליוה עטכייפ ַא יװ ,ןעזענסיוא סע טָאה רעטצניפ

 טקיבייארַאפ ףרַאד סָאװ ,טלַאהניא ןַא תויתוא-רָאפסָאפ טימ ןבירשעג

 יד ףױױא ןעמונענפיונוצ טָאה ןעמ .טקיטשענ ןטרָאד טָאה סע .ןרעוו

 רעלעקנוט א ןעגנַאנעגמורא זיא טולב םעניא ,רענייטש יװ ,ןטסיופ ינּק

 טקיטשעגנ ןוא טכוזענ טָאה רענניפ עיולב ,עננַאל טימ רעצעמע לייוו .דוז

 -ישטשרַאפ טָאה יז ןוא .עסַאמ רעד ןופ רעזלעה עקירָאה-טנזיױט יד רַאּפ

 .ןניושעג ןוא ןייצ עפמעט יד טער

 וד זט ,טסניימ וד סָאװ ,עיזאושזרוב ,וטסיב רעוו :טסנָאז וד --

 באה יא .ןכייט יד ןענופענסיוא בָאה ךיא ?רימ טומ ךיילנ טסיב

 טגיילעגסיוא בָאה ךיא .ןקירבַאפ טרעיומעג בָאה ךיא .טעטש יד טיובענ

 .ןגוצ טקישעגסױרַא בָאה ךיא .ןקירב ןפרָאװעגהעביא בָאה ךיא ,ןנעוו

 .דרע רעד ןיא ןבָארנעג כָאה ךיא .ןעמי יד ףיוא ןעמווושעג ןיב ךיא

 רעוװ .-- ?וד ןוא ,טעיענ ,טייזענ ,טצנַאלפענ ,טרעקַאענ בָאה ךיא

 סָאװ ,עז רָאנ ?רימ טימ ךיילנ טסיב וד זַא ,טסניימ וד סָאװ ,וטסיב

 -- טכַארבעג בָאה ךיא סָאוו ,טיהענ וטסָאה -- טיובעג בָאה ךיא

 לי -- ,ןעמונענוצ וטסָאה ,טעברַאעג בָאה ךיא סָאװ ,ןבילקענ וטּסָאה

 טנַאה ןיא רעסעמ ַא טימ ייטש ךיא !ףמַאקנסַאלק זיא טציא ,טשינ ךיא -

 ּו .טנַאה ןיא רעסעמ ַא טימ טסייטש וד ןוא

 ןבױהעגסױרַא ןסַאלעג ךיז טָאה ןלוטש יד ןשיווצ ןופ טּכָאמעד ןוא
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 קַאבלוק השמ

 סָאד ןעוועג זיא'ס ווו ,טרָא םענעי ןיא טרָאד ,טנַאה ערעווש ,עטרַאה ַא

 טָאה יז .ןעועג טשינ סע טָאה רענייק .לדיי ערַאד עקידלדרעבצרַאווש
 ןופ עלעזדלעה ןגנַאל ןרַאפ לדיי ערַאד סָאד ןָאטענ םענ ַא קיטכיזרָאפ

 .ןלוטש יד רעטנוא םַאזגנַאל ,םַאזננַאל םיא טקירדעגּפָארַא ןוא ןטניה

 לזדלעה ןרַאפ טּפַאכענמורַא ןטרָאד םיא יז טָאה עקנילָאװַאּפ ןוא םיוקי

 ןגיוא יד ןוא .ליד םוצ זָאנ ןטיס קרַאטש טקירדענוצ ןוא ןצנַאגניא

 .עניב רענעטכױולַאב רעד ףיוא ןעגנַאהעגנָא ןעוועג ןענייז עסַאמ רעד ןופ

 ןעוועג זיא סָאװ ,גנוצ םעד טקעטשעגסיױרַא ?ייוורעד טָאה עלעדיי סָאד

 יד טימ ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה רע ןוא ,עלעטערב ַא יו ,טרַאה דָארג

 טלַאמעד ךיז טָאה טנַאה יד .ןלוטש יד רעטנוא ענייז סיפ עטלקעטשעג

 ןפיוא עהעווש .ַא טגײלעגקעװַא ךיז טָאה יז .ןביוהעגפיוא קירוצ ןסַאלעג

 .טרעטיצענוצ ?סיב ַא ןוא רעירָאב

 רעוו ?ןדימַאריּפ יד ןעיוב רבדמ ןיא סױרַא זיא רעוו !עסַאמ וד --

 לַאבינַאה טריפענ טָאה ןעמעוו ?לבב ןופ ןּפמוז יד טנקירטעגסיוא טָאה

 ?עװקסָאמ ?ןילרעב ?זירַאּפ ?ןָאדנָאל טיובעגסיוא טָאה רעוו ?םיור' ףיוא

 טָאה רעוו ?טלעוו יד ןעמעננייַא ןענָאעלַאּפַאנ טימ ןעגנַאגעג זיא רעוו

 רע ?ןנעו עריא ןטָארטענסױא טָאה רעוו ?דנַאלסור טמיוצעגמורַא

 ךיא ליוו טציא ןוא !ךיא --- ?ערעייט יד ,עמַאמ יד .טעילָאכעג ריא טָאה

 טנַאה ןיא רעסעמ ַא טימ ייטש ךיא !פמַאקנסַאלק זיא טציא .טשינ
 !טנַאה ןיא רעסעמ א טימ טסייטש וד ןוא

 ןוא .ךעלעטירט ענעטסָאמעג ,עטלַאק ענייז טימ ּפָארַא זיא רע ןוא

 .םענורב ַא ןיא יוװ ,ןניושעג סע טָאה לַאז ןיא ןטרָאד
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 10 יי

 .וו .ֹזַא .א ןייווענ .ןכערּפשעג ,טסענ

 .בױט א יװ ,?יטש לרעטצנעפ םייב ןסעזענ זיא סוקדַאמ יכדרמ

 טָאה רע ןוא ןניבנלע ןפיוא טנעלעגנָא ןסעזעג זיא סוקרַאמ יכדרמ

 ןעמוקעגנָא גנילצולּפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעקנַאדעג יד .טכַארטעג טשיכ

 ייז סָאװ ןוא ןענייז המשנ רעד ןופ ןטעּפַאטש יוװ ,קירוצ םישדה טימ

 טשינ ןענייז ייז -- טריסַאּפ סעּפע ריא טימ טָאה סע :טגָאזעג ןבָאה
 .ןזיײװַאב ןיילַא ,ענייז המשנ יד ,ךיז יז ףרַאד טציא .ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ!

 ןיא יו ,ליטש ןטרָאד זיא סע .קינייװעניא םיא ייב ?יטש זיא סע רעבָא

 .ןבילקעגסיורא גנַאל ןיוש םיא ןופ ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,זיוה ַא

 | ?סע זיא סָאװ ,ָא --
 ַאזַא יב טלעטשענּפָא ָאד ךיז רע טָאה ללכב .םיא טרעפעלש סע

 רַאטש לָאמַאטימ ןוא ןעמענפיונוצ ,ךיז טכַאד ,ךיז ףרַאד ןעמ וו ,טרָא

 .ןעמוקמוא רָאג ,סוקרַאמ יכדרמ ,רע טעװ טסיז ,ןיײגרעבירַא

 רעד טגערפ -- ?טלעוו רעד ףיוא סעּפע ךיז טוט סָאו ןוא --

 .סוקרַאמ יכדרמ רענעּפַאלשרַאּפ;

 .טשינרָאנ אמתסמ --

 -- -- יאדווַא ---

 .טקוקעגמוא ךיז טָאה רע

 ןבָאה סע .טכַאלענ שירעּפיטש ןוא ךיוה ןעמ טָאה ּפערט יד ףיוא

 טזייוו ,ןבָאה סָאװ ,טירט ןופ ּפערט ענרעצליה עטלַא יד ןגיובעג ךיז
 טָאה סוקרַאמ יכדרמ .ןעמַאזוצ ןעלּפַאטש עכעלטע טּפַאכעגרעביא ,,סיוא

 ןוא לַאנק ַא טימ טנפעענרעדנאנַאפ ךיז טָאה ריט יד .ןביוהעגפיוא ךיק
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 קַאבלוק השמ

 ?עקידכעלייק ןוא עקנילופ יד ,לדיימ עננוי סָאד ןפָאלעגנײרַא זיא סע

 ,זיוה ןיא סיקסווָאקשטיב יד ייב ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ענעגייא יד

 ןיא זעב טעקוב ַא .ךוזַאב ריא טכַאמענ טרָאד טָאה עיסעננ ןיליירפ ןעוו

 ןוא .קידנעלכיימש ןוא קיאור ,ריא ךָאנ ןויװַאב ךיז טָאה עשימ .טנַאה

 ,ןנָארטעצ ןוא טמעשרַאּפ בוטש ןטימ ןיא ןענַאטשעג זיא סוקרַאמ יכדרֿפ

 א יה ,ןעזענסיױא טָאה סָאװ' ,לרעמיצ ןקיוא טקוקענמורַא ךיז טָאה

 זיא ?דיימ עקידעכַאל סָאד .טלכיימשענ טָאה רע .ןגילפ רַאפ בעוועגניּפש

 :טנַאה עכייוו ,עניילק ריא טקערטשעגסיוא םיא טָאה ןוא ןפַאלענוצ ןיֹוש

 - -- -- ךייא ןופ טרעהעג ךס ַא ןיוש .עינָאפ סייה'כ ---

 פָאלענוצ זיא יז .ןסוקרַאמ ,טּפוטשענּפָא ךעלביל םיא טָאה יז

 ?בליימ ןטימ ןזָאלבענּפָא ןוא ייז טנפעעג ,ךעלרעטצנעפ יד וצ קידנצנַאט

 :ןעלדיטש יד ןופ ביוטש םעד

 ?עלענירק ןיילק ַא ?עלעגירק ַא ריא טָאה ---

 יה טימ ריא רַאפ טקוצענ טָאה רע .טלכיימשעג ךיילג טָאה רע

 .ןעלסקַא

 ןסָאגעגנָא ,עלעקניוו ןיא םענעמייל ַא לּפעט ַא ןענופעגסיוא טָאה יז

 ןקיטולב-לקנוט םעד ױזַא טלעטשעגקעװַא ןוא רעסַאװ רעמע םייב םיא

 .לשיט ןפיוא זעב

 ש ס

 רעמפיצ ןרעביא טזײרּפשענ ,למעדיוב סָאד טכַארטַאב טָאה עשימ

 ןרָאװעגנ ןנָארטעצ זיא סוקרַאמ יו ,קידנעעז ןדירפוצ ןעוועג זיא ןנא

 ןפָא ןגעלעג זיא'ס וװ ,לשיט םוצ ןעגנַאנעגוצ זיא רע .טסעג ענייז ןופ

 ;םיא רעביא ךיז ןניובענרעבירַא ןוא לרפס ַא

 טעוועריקענסיוא ךיז רע טָאה --- ?בויא ך"נת רעד ,ױזַא ?בויא --

 .ןסוקרַאמ וצ

 .ןענַאטשרַאפ טשינ יוװ סוקרַאמ טָאה ,ָאי --

 .ןגיױא יד רַאפ רעטנעענ ?כ"נת סָאד ןגָארטענוצ טָאה עשימ ןוא

 :ןשינעטנעק עקילָאמַא ענייז ןווורּפ ןעמונעג טָאה רע

 ייז ןוא סנטייוונופ ןניוא ערעייז ןביוהענפיוא ןבָאה ייז ...מח,

 ןוא עמיטש רעייז ןביוהעגּפיוא ייז ןבָאה ,טנעקרעד טשינ םיא ןבָאה

 ןבָאה ייז ןוא לטנַאמ ןייז ןַאמ רעדעי ןסירעצ ןבָאה ייז ןוא ,טנייוװעג
 םיא טימ ןסעזעג ןענייז ייז ןוא .למיה וצ ּפָאק רעייז ףיוא שַא ןפרָאװעג
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 קיטנָאמ

 טדערעג טשינ טָאה רענייק ןוא טכענ ןביז ןוא געט ןביז דרע רעד ףיוא

 / רעייז זיא קיטייוו רעד זַא ,ןעזעג ןבָאה ייז תמחמ ,טרָאװ ןייק םיא וצ

 ?ןסעגרַאפ טשינ ,סע טסייה ,ךָאנ ךיא בָאה ,וטסעז -- ?סיורג

 .טכבַאלעגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה עינָאס ןוא

 רעד ףיוא עיצולָאװער ַא סעּפע טציא ךָאד זיא'ס רעבָא ,רעבָא --

 : ?טלעוו

 -=- -- עיצולָאװער א זיא סע :טנָאז ןעמ .ָאי ונ --

 ?טשינרָאג סע טסייוו וד ןוא ,טגָאז ןעמ ,טסייה סָאװ ,טגָאז ןעמ --

 עצרַאװש עקרַאטש ענייז טימ ןָאטעג קוק ַא םיא ףיוא עשימ טָאה

 .ןניוא

 .טרעפטנעעג טשינרָאנ טָאה רע .ןרָאװעג טיור ?סיב ַא זיא סָאקרַאמ

 לרעמיצ עצנַאנ סָאד ןבילקענוצ טַאהעג ןיוש טָאה סָאװ ,עקשטעינָאס

 יז .ינק יד ףיוא ןעשימ וצ טצעזענּפָארַא ךיז טָאה ןוא ןעגנַאגענוצ זיא

 -פאהקלַאש-ליטש ןוא םיא ףיוא ךיז טניוועג ,ןעמונעגמורַא םיא טָאה

 :ןסוקרַאמ ייב ןָאטענ גערפ ַא קיט

 ?סוקרַאמ ,טַאהעג ביל לָאמַא טָאה ריא --

 :טרעפטנעעג ןוא טסנרע קילב םעד ןביוהענפיוא ריא ףיוא טָאה רע
 .ןיינ --

 ?טשינ ר ַא ג --
 .ןייג --

 ..זעב םעד ךייֵַא ייב ןעמענוצ ךיא לע --

 -עגכרוד טָאה ,רעטכעלענ ַא טימ ןעגנורּפשענּפָארַא קירוצ יז זיא

 םוצ רָאנ ,זעב םוצ טשינ ןעגנַאנעװצ זיא ןוא לרעמיצ סָאד טצנַאט

 סָאװ ,ךעלסעג עקנילָאמש עדייב יד ףיוא טקוקענסױרַא ןוא ?רעטצנעפ

 .טציירקעג ןטנוא ןטרָאד ךיז ןבָאה

 טָאה ױזַא) טשינרָאנ ַאד ייטשרַאפ ךיא .עשימ ,טשינ סייוו'כ --

 .טשינ ןיטולחל סעּפע סע טריסערעטניא ךימ .(סוקרַאמ טמערַאוװעצ ךיז

 טּפיוהרעביא ָאד ןיוש ןיב'כ זַא ,טכוד רימ ןוא .ןטרַאװּפָא ןווורּפ לעוו'כ

 -רַאפ סעּפע ךיא לָאז סָאװרַאפ .ןעז ךיא לע .שטנעמ רעקירעבֹוא ןַא

 : ?טרָא ןדמערפ ַא ןרעייֵא ןעמענ

 .ןגיושענ ןבָאה ייז ןוא
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 2 -ענוצ ךיז טָאה רע ןוא ,ןטיבעגרעביא .יוװ ,גנילצולּפ ךיז טָאה רע

 : : :ןעשימ וצ .טקור

 סָאװ ,אזַא טלעפעג .רימ .ױזַא .טָא טלעפעג רימ !? טסייוו --

 וד .טשינרָאג ףרַאד ןוא טשינרָאג טוט ןוא ןוויוא ןרעטניה ץעגרע טגיל

 םעד טָא ןיא ןענופעג ךימ טסָאה וד ןעוו ,טרעױדַאב רשפא ךימ טסָאה

 ....רעבָא .סוקרַאמ ,שטנעמ רעטנלע ןַא :טרעלקעג טסָאה וד ?למעדיוב

 יט בי" ראה ךיא יט טשונ טסיוװ וד .םיל סע בָאה ך י א רעבָא

 ןוא ,טכערעג רדסכ ךיז ןיפענ ךיא ןעמעוו רַאפ ,טעמוא םעד ןייז לָאז

 רעד רשפא ןיב ךיא לייו ,עשימ ,ןייז אנקמ רָאנ ןעמ רַאד רשפא

 ?טסלכיימש וד .טָאטש ןיא ָאד רעטסכעלקילג
 .טשינ ?לכיימש ךיא ,ןיינ --

 םעד -- רעדָא ,סננייא ץנַאנ ןיימ עיזאושזרוב רעד ּפִֶא בינ ךיא

 וו ,טשינ טסייוו וד ?סנגייא ןיימ ןופ ךיא בָאה סָאװ .טַאירַאטעלָארּפ

 ,רעזייה יד רעביא ןיינ וצ ןוא ןַאמירָא  ןַא ןייז וצ טוג זיא םע

 .ןגיושענ ןבָאה עדייב:

 -- ךיא קנעדעג -- דניק ןיילק ַא ךָאנ ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ---

 -נווייפ יד ןופ ןלָאוװקעגנָא בָאה'כ .טיײלעמירָא יד ןעגנַאנעגכָאנ .ךיא ןיב

 בָאה'כ ןוא ערעיז סנטּפַאק עטרעדָאקעצ יד ןופ ,סעברָאט ענעט

 יד רעביא ןייג טננידאבמוא ךיא לע ,ןרעוו סיורג לעוו'כ :טכַארטעג

 לי ױזַא טשינ טכיירטש ןַאמירַא ןַא לייוו -- ! ? טסייוו וד .רעזייה

 ןייז לָאז סע ,טריסערעטניארַאפ טשינ ןיא רע .שטנעמ םעד רעטנוא

 .טלעוו רעד ףיוא .ששטנעמ ַא

 ? ףוס רעד ןוא ,ונ --

 יוזַא יוװ .ןיינ לָאמ טנזיוט ,ןיינ -- ? דרָאמטסבלעז ,טסניימ וד --

 סָאד ביל ױזַא ןוא ביל בָאה'כ ?קנַאדעג םעד ףיוא ריד וצ סע טמוק

 א יו ,טָא טלעװ יד ביל בָאה ךיא .עניימ .ןרֶעדַא עלַא .יד טיִמ ןבעל

 קיטעּפשרַאפ רעבירעד .טשינרָאג ךיא ףרַאד ,עשימ ,רעבירעד ןוא .בלַאק

 יז רעביא רעטיצ ןוא ָאד ךיא ץיז רעבירעד ןוא .טשינ לָאמנייק ךיא

 .ןרעוו ןכָארבעצ טשנ לָאז יז ,עלעדייא ןַא ַאזַא עזַאװ ַא רעביא יו

 :ױזַא םּתס ,לרעטצנעפ םענופ ןפורענּפָא סע ךיז טָאה עקשטינָאפ

 2 ביפ טשינ םענייק טָאה ריא זַא ,טנָאזענ ט'ריא רעבָא --
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 םוצ ,ריא וצ טלָאמעד טעוועריקעגסיוא ךיז טָאה םוקרַאמ יכדרמ

 טכַאמענ ןוא סַאג םוצ ןגיובעגרעבירַא ןנעלעג טרָאד זיא יז .?רעטצנעפ

 רע .ןביוהענפיוא קיאור ךיז טָאה סוקרַאמ יכדרמ .סיפ יד טימ םיא וצ

 -ּפָארַא רע טָאה טרָאד .רעכיב עקצילַאּפ .םוצ ןעגנַאגעגוצ קיאור זיא

 םיא ןיא טרעטעלבענפַױא ,להפס ןדנובענצרַאװש קיבכױטש ַא ןעמונענ

 כעּפע טָאה עקשטעינָאס .ןענעייל קיטכיזצרוק ןוא טעֶפ ןבױהעגנָא |ו

 :טייקירעגיינ רענדָאמ .ַא טימ םיא ףיוא טקוקענ

 ןוא ןסיורד ןיא ןעייטש ענייד רעדירב יד ןוא רעטומ- ןייד ,עז,

 םֵאֹו ,םעד וצ רעפטנע ןַא ןבעגעג רעבָא טָאה רע .ןדייר ריד טימ ןקיוו
 רעדירב יד ןענייז רעוו ןוא רעטומ ןיימ ןיא רעוו :טגָאזעג םיא טָאה

 ענייז םידימלת יד ףױא טנַאה ןייז םימ ןזיוַאב טָאה רע ןוא ?עניימ

 ריא רעבָא ."עניימ רעדירב יד ןוא רעטומ ןיימ זיא טָא :טנַאזענ ןוא

 ר 'ע .,טסייו ריא -- ןדייב וצ יו -- ,ןבענענוצ רע טָאק - יהיו

 ןייז םוצ עביל עסיורג ןייא ןַארַאפ זיא סע .טַאהעג תועט ַא ךיוא טָאה
 .שטנעמ םעד טרעטעמשעצ סָאװ ,עֶּביִל עמַאזיורג ַא ,טלעוו רעד ּוצ
 ןָאק רעד -- םעד ֹוצ ןעמוקענ טכירעגנמוא לָאמנײא זיא סע רעוװו ןוא

 ."טשינ םענייק ןבָאה טשינ ןיוש

 ןוא טרער ריא ,עשימ טגָאזעג טָאה ,ריא טייז שטנעמ ענדָאמ --

 שטנעמ רעטסכעלקילג רעד טסיב וד זַא ,טסטלַאה .טשינרָאנ ייטשראפ'ב

 ךיוא זיא עטַאט ןַיימ .טשינ טסנָאק א רעזייה יד רעכיא ןיינ .וטסליוו

 זױהרעטנוא ןיא ךיז רע טציז טכַאנייב .לָאיפייפ ַא טָאה רע ,ךעלקילנ

 ײטשרַאפ'כ ..ןגָאט וצ ןָא טבייה םע זיב ?טכיל ַא רַאפ טליּפש ןוא

 הימ וצ טדערעג טסָאה וד ...ךייא ייב רָאפ ָאד טמוק סע סָאװ ,טשינ

 .ןענַאטשרַאפ טשינ בָאה ךיא ןוא ,סוקרַאמ

 לענו'כ זַא ,םעד ףױא טכַארטרַאפ טשינ לָאמנַייק ךיז בָאה'כ --
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 ,רימ טסייה ןעמ .דרעפ קסָאד סםַאר'כ .וט'כ ...ןנָאז סעּפע ןפרַאד ךיוא

 .טיירדעגסיוא ךיז רע טָאה ,ךיא ךרָאהעג

 !?עשימ ?ַאה ,עשימ ---

 -ַָאס .לרעטצנעפ םוצ ןנירשענפיורַא רעצעמע טָאה ןסיורד ןופ

 ןטרָאד ןענייז סע ,וצ ?סעג םוצ טקוקענּפָארַא ,ןפָאלענוצ זיא עקשמעינ

 ןכייוו םעניא ,רע .ר רבח ןקירעדינ םעד טימ עקשטָאנעיל ןעמוקעגנָא

 ןיא טשינ ,ןיובעננײַא ןענַאטשענ זיא ןלירבנרָאה יד ןיא ןוא ?טיה

 םעד טָאה רע ןוא עקלויל רעשילגנע ןַא ןופ טרעכיורעג טָאה ,גנומיטש

 .למעדיוב םוצ ןגניױצענפיורַא זדלַאה ןגנַאל

 .ר רבח רעד ,ָא --

 קידנכַאל םיא טָאה רע .לרעטצנעפ םוצ ןעגנַאנעגוצ זיא עשימ

 ןיהַא טָא ןזיוועגנָא ייברעד םיא טָאה .למעדיוב ןפיוא ףױרַא ןטעברַאפ

 ,סיוארָאפ קעװַא קידנעלכיימש זיא .ר רבח רעד .ןייג םוצ גנוטכיר יד

 .ןעקשטָאנעיל געוו םעד קידנזייווַאב

 ןוא ןיירַא רע זיא ךעלעטירט עפייטש ךעליירג ,עניילק טימ ןוא

 ןעלּפַאצרַאװש עױלב-טלַאק ענייז ןָאטעג בייה ַא ןלירב יד רעביא ןופ

 :ןסוקרַאמ ףיוא

 .טנַאה יד ןסוקרַאמ טקערטשענסיױא טָאה רע -- ?רבח ַא --
 .ןיינ =

 ?רעוו ---

 .רענָאיצולָאװער-רטנָאק ַא דָארג .טניירפ ןיימ ---

 : ?ונ --

 ןיא עקלויק רעד טימ ?שיט םייב טצעזענקעווַא .ר רבח ךיז טָאה

 .ליומ

 ןוא ,טדערענּפָא ןיוש טָאה ,רענָאיצולַאװער-רטנָאק רעד ,רע --

 ךיז טָאה -- ?"קיזיפַאטעמ , רעזדנוא .רימ ןגָאז סָאװ ,רע טנערפ טציַא

 .טלציוועג-בלַאה עשימ

 ?רעסַאװ זָאלנ א טשינ ָאד ריא טָאה ...מה --

 -נורטעגסיוא טָאה רע ,רעסַאװ ןגָארטעגוצ םיא טָאה עקשטעינַאס

 סָאד טייקירעגיינ רענדָאמ א טימ טקוקַאב טָאה ,גנולש ןייא טימ ןעק

 :ןביוהענפיוא ךיז טַאה רע ןוא םורַא לביטש
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 ?ןעייג רימ ,ָאי ---

 דע .רעמיצ ןרַאפ סיורג וצ סעּפע טליפרעד ךיז טָאה סוקרַאמ ןוא

 ןבָאה ייז ןוא ,ייז ןשיוװצ טעקנָאלבענמורַא טרעּפמולענמוא ךיז טָאה

 ןייטש ןבילבענ זיא .ר רבח רעד .טננעזענ םיא טימ ,ךיז טכאד ,ךיז

 ַא םיא וצ ןניוצעגסיוא ןוא ןטסָאמענּפָא םיא טָאה ,ןסוקרַאמ ןנעקטנַא

 :טנַאה עגנַאל ,ערַאד ,עטרַאה
 -- ןרענָאיצולָאװער רָאנ ...רָאנ ןענייז ,רּבה ,רימ ןוא --

 ןיא סםוקרַאמ יכדרמ .טננעזענ ךעלטניירפ רעייז ,רעייז ךיז טָאה

 -ַאבמוא טָאה רע .רעטשוחרַאפ ַא ריט םייב קינייוועניא ןייטש .ןבילבעג

 זיא ןוא בוטש רעד רעביא לָאמ עכעלטע טריצַאּפשענרעביא טסווו

 םייב ןייטש רעטכַארטרַאפ ַא ,רעטעכרעטרַאפ ַא ױזַא ןיוש ןבילבעג

 1 .לשיט

 ּפָאק םעד טקעטשעגניירַא ןוא ןגיובענרעביא ךיז רע טָאה עילָאװַאּפ -

 זיא סע .טניײװעגרעדנַאנַאפ ךיז רע טָאה גנילצולּפ .זעבכ ןקיטולב םעניא

 טשינ .רע טָאה טונימ רעד טָא ןיא .רעטצניפ ןוא טסיוו ןעווענ ּםיא

 ללכב טשינ םיא ךָאד טניול ױזַא ביוא .ןָאט וצ טָאה רע סָאװ ,טסוווענ

 רע סָאו ,קידנסיו טשינ ןוא .טשינמוא ָאדדָא-טָא ךיז ןּפעלשוצמורַא

 -רַאֿפ עניילק סָאד ןדנוצעגנָא ןוא טנַאו םֹוצ ןעננַאנענוצ רע זיא ,טוט

 ,עקצילַאּפ ןפיוא ןענַאטשעג סעיורג ַא זיא סָאװ ,לּפמעל עטרעכיור

 .בעווניּפש ןיא טלקיװרַאפ

 .טכַאנ ףיוא טעירָאשעג ןיוש טָאה ןסיורד !

 רעטייווצ רעד ןיא .בויא ?כ"נת סָאד טרעטעלבענפיוא טָאה יכדרמ

 ,עליטש טימ ןזיא ןוא ?ּפמעל סָאד ןעמונעגנירַא רע טָאה טנאה

 .לביטש םענופ סױרַא טירט עקיטכיזרָאּפ

 סע .ךיילב קרַאטש ןוא ןרערט ןופ טצענענסיוא ןעוועג זיא םינּפ ןייז

 ןופ ןברוה ןפיוא ןנָאלק ןעגנַאנעג טציא סע טלָאװ רע יוװ ,ןעוועג םיא זיא

 .טלעוו רעד

 .סטעקַאנ ַא ןוא סקידייל ַא ןנעלענ זיא ?סענ עלעקנוט ,עלָאמש סָאד

 ךיוה רעד ןיא ?לּפמעל סָאד ןביוהענפיוא ,עװַאל ןופ ּפָארַא זיא- רע

 לב"נת םענופ ןגָאז ןעמונעג קידנענייוו-ףיט עמיטש רעקירעזייה א ףיוא

 .סױרַא
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 רָאנ ,טוט רע סָאװ ,םעד רַאפ ןקָארשענרעביא ךיז רע טָאה תליחת

 טָאה רע ןוא תוחוכ ןעמוקעננָא ץעגרע ןופ לָאמַאטיס םיא ןענייז סע

 ירַאפ ןטלַאהעג טָאה רע ,קידננָאלק ןוא קידנעגניז טנַאּפשענקעװַא ױזַא

 ?פמעל ןטרעכיוררַאפ םעד טימ טנעה יד טײרּפשענ ,ּפָאק םעד ןפרָאװ

 ,טנייוועג ךעלרעטיב ןוא למיה םוצ

 זיא סע טביולנעג -  ,ןלעװש יד ףיוא ןזיװַאב ךיז ןבָאה ןשטנעמ

 : .היול א
 ןגירשעגרעביא ,רעטצנעפ יד ןופ ןקָארשרעד טקוקעגסױרַא טָאה ןעמ

 סָאװ קידנעײטשרַאפ טשינ ,ןעגנַאגעגכָאנ ןיוש םיא זיא ןעמ ןוא ,ךיז

 .ןעננַאגעגכָאנ םיא ןענייז ןשטנעמ .רָאפ ָאד טמוק סע

 .סַאנ ַא ךָאנ סאנ ַא

 ,עננַאגעג םורַא ױזַא טא רע זיא טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןוא

 .טָאטש רעד רעביא רעיינ-הנבל ַא יו

 ַא ?לביטש ןיא טריפעננײרַא עיסענג ןיליירפ םיא טָאה סנגרָאמוצ

 -ענ ןיא יז .ןניוושעג טָאה רע .םענעברָאטשענ ַא טעמכ ןוא ןטשלחרַאפ

 םיא טלָאװעג ןוא םיא וצ טדערעגנ ,גָאט ןצנַאנ םעד םיא רעכיא ןסעז

 ןגעלעג עלעקפָאס רעד ףיוא זיא רע ןוא ןקעװרעדנַאנַאפ זיא סע יוװ

 טרָאװ ןייא ןייק ןוא ןגיוא עכעלנעווַאבמוא טימ ריא ףיוא טקוקעג ,טלַאק

 .טדערעגסױרַא טשינ
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 עי א אטא יא יא ==

 ןעיינ טיילעמירא יד ןעוו ,קיטנָאמ רעקידעכָאו רעד ןעווענ זיא'ס

 רעביא סױרַא תונהמ ןיא ייז ןענייז לָאמסָאד .רעזייה יד רעביא סיױרַא

 ,דרָאב רעקידרעייפ רעד טימ דיי רעד .טָאטש רערענָאיצולָאװער רעד

 ןגירשעג ןוא טָאטש ןרעביא טזיירּפשעג רַאפעג רעד ןיא לָאמַא טָאה סָאװ

 רעסיורג ַא טימ סױארַאּפ טנַאּפשעג רעטציא ךיוא טָאה ,"עיצַאנימוליא,

 .טנַאה ןיא ןקעטש ןעוועזָארעב ַא טימ ןוא סעציילּפ יד ףיוא עברָאט

 ןופ ןדיי יד סױרַא טְריפ סָאוװ ,השמ ייוו ,דיי רעד ,ןעזענסיוא טָאה רע

 .םירצמ

 יד טימ ןרעיומ עלעקנוט ,עמורק יד ןשיווצ ךעלסענ עלָאמש יד ןיא

 ןרעיוט עבָארנג יד ךרוד .טּפוטשעג ךיז ייז ןבָאה ןסמיזנ עטיירדענסיוא

 עקידלקעטש .,עגנַאל עטקערטשעגנסיוא ,ןפיוה יד ןיא ןכָארקעגנײירַא ןענייז

 :רעטצנעפ יד וצ טנעה

 !הבדנ ַא סעּפּש טינ ,הבדנ ַא סעּפע טינ --

 ,ךיש עטרעדָאקעצ ,טיורב סאיצומה ןלַאפענּפָארַא ןענייז סע ןוא

 רעטצנעפ יד ןיא ןביוא טרָאד זיא רענייק שטָאכ ,םידגב עטעטַאלעצ

 יד טעדיוהעג ךיז ןבָאה ךעלסענ עקידלּפענ יד ןיא .ןענַאטשעג טשינ

 סע ,סעטָאּפַאק עטעילָאמעגסיוא ךרוד טעשטרַאטסעגסיױרַא - ,סרעקיוה

 -רַאּפ ןוא ןרעדָא עיולב טימ ענעדנובעגמורַא רעזדלעה ןגיוצעג ךיז ןבָאה

 .ןגיוא יד רעביא זיב טקורענּפָארַא ,ןעלטיה רעטניהַא סעכ

 ןפיוא עטָאּפַאק רעד טימ ,רעסעוורָאב א ,תינעת-לעב למהרבא 'ר
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 ןיּפש ַא יו ,סיּפ ןוא טנעה יד טיײרּפשענ טָאה ,בייל ןקיטָאלב ןליוה

 יד ןיא עטלקיװרַאפ ,עיסענג ןוא עיסעטס ןוא ,ךַאד ַא רעטנוא ץעגרע

 טּפעלשעגכָאנ ךיז ןבָאה ,ןטניה ףיוא ןּפינק עסיורג יד טימ סעליישטַאפ

 טימ ןבָאה ייז ןוא טנעה יד ןיא ךעלעקעטש עווָאכלֶא יד טימ םיא ךָאנ

 .טנװַאדעג רעדָא ,ןסענעג סעּפע רעדָא רעליימ עקידייל יד

 ןבָאה ייז ,קרַאמ ןקידייל ןפיוא ןכָארקעגסױרַא ןענייז תונחמ יד

 לקינַאג םוצ טנעה יד ןגיוצעגסיוא ,רעיומ ןלעג ַא ייב טלעטשענּפָא ךיז

 :ןגירשעג ןבָאה .רעבייוו יד ןוא ,ןביוא

 ! ןסע ,םָאקווער ---

 -עג טָאה ,ךעלעמילב עניילק טימ טצעזעגמורַא ,לקינַאג סָאד ןוא

 זיא סע רעבָא ,לדנטרעג .ַא יוװ ,ןניוא עקיטָאלב עסייה ערעייז רַאפ טילכ

 .טרעפטנעעגּפָא טשינ טָאה רענייק ןוא ?יטש ןעוועג ןטרָאד

 !!רימ ןברַאטש טשינ ַא !ןסע ,םָאקוװוער --

 טָאה יז .עקשטעינָאס רעטצנעפ ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה טלָאמעד ןוא

 ןיא ןעיסעטס טקנוּפ לריּפַאּפ ןטלקיווענפיונוצ ַא ןפרָאװענּפָארַא קידנכַאל

 ובָאה טיײלעמירַא יד .טינקענ ןבָאה טיילעמירָא יד .ןירַא עליישטַאפ

 ךיז טּפעלשעגקעװַא ןוא טעוװעריקעגסיוא ךיז ןבָאה ייז ןוא טקנַאדענּפָא

 ןוא דרָאּב רעקידרעייפ רעד טימ דיי רעד טזײרּפשעג טָאה סע .רעטייוו

 ,א .ןעקנוהעגכָאנ ןוא ןּפָאלעגכָאנ ןיוש ךעליירפ םיא ןענייז תונחמ יד

 רע ,ןעננוועצ למהרבא 'ר קידנענייוו ךיז .טָאה סע !קיטנָאמ רעקילייה

 :ןעגנורּפשעגוצ ,קָאב ַא יו ,טָאה רע ןוא טנעה עקירָאה יד ןפרָאװרַאפ טָאה

 ,ינעטָאג ,וינעמָאנ

 .טלעוו רעד ףיוא ןָאַט טשינ טשינרָאג ל?עֹוו ךיא

 ,רעמייצ ךָאד ןעילב ,קידנעוט טשינ

 .רעדניק ךָאד ןסקַאוו ,קידנעוט טשינ

 ןייז טוג רימ טעוו'ס ןוא ,עלעגייפ ַא יװ ,ןעגניז לע ךיא

 .ןרעוו טַאז לעװ ןוא ,עלענָארָאװ ַא יו ,ןסע לע ךיא

 ְּ !וינעטָאנ ,ברועכו בלככ ינסנרּפ

 טונ רימ זיא דנב ַא טימ

 ,רעטעב ךאנ ריס זיא .דנב א ןַא ןוא

 טונ רימ זיא השא ןַא טימ
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 קי טנָא מ

 === טי = טוג יאדוװַא רימ זיא השא ןַא ןָא ןוא

 !וינעטָאנ ,וינעטָאנ

 יד ףיוא טנעה יד ןכָארבעגנרעבירַא ןבָאה טיילעמירא יד ןוא

 ךיז ןעקשטָאה ןעמונעג ןוא סרעקיוה ירד טלעטשענסיוא ןבָאה ,ןעלסקַא

 ,רעפיט רעד ןופ ןטכיולעגפיוא ןבָאה ייז ןוא .קידנענייוו ןוא קידנכַאל

 טנערבעג טָאה סע .טלעוו רעד ןיא ָאד זיא סע סָאוװ ,דיירפ רעקירעיורט

 ןָא ןביוהעגנפיוא ךיז ןֿבָאה ל?לוויטש ,דרָאב עטַאװענעטלָאק עקידרעייפ יד

 :ןטעינַאטסַאק יוװ ,טּפַאלקענוצ ןבָאה סעילוק ןוא ןליוז

 -יטכיל ןוז יד קיטשרענָאד ןוא קיטנַאמ טשינ טכייל סָאװרַאפ --

 ?רעק

 ?ןסַאנ יד ףיוא קוזומ ןייק ָאטשינ זיא קסָאװרַאפ --

 רימ ,תבש ןייק טשינ ןפרַאד רימ ,תבש ןייק טשינ ןליֹוו רימ --

 !ןדיי עקידעכָאוו ---

 יד ןיא קירוצ ןעמוקעגניירַא ,םיריזח עדַאטּפ א יװ .,ןענייז ייז ןוא - -

 ר ןיא ןטרָאד .ןניועג טימ ןוא גנַאזעג טימ ןיירַא ךעלסעג עיורנ

 יד ןופ ךעלרענניפ ענרעדלינ יד ןסירעגּפָארַא ןעמ טָאה סנרָאג עקיטכיל

 ןרעיוא סבייוו יד ןופ ךעלגניריוא יד ןסיבענּפָא ןבָאה ןענַאמ יד ,טנעה:

 סע ןבָאה ייז רעבָא .רעטצנעפ יד ךרודַא ןפרָאװעג סע ןבָאה ייז ןוא

 ייז ןופ טָאה דיירפ עזייב ,עלעקנוט יד לייוו ,ןביוהענפיוא טשינ ןיוש

 ןביוהעג קידארומ טָאה רע ,טריפעג ייז טָאה דיי רעד .ןטכױלעגסיױורַא

 ןבָאה ייז .ןעגנַאנענכַאנ םיא ןענייז ייז ןוא ךעלסעג יד רעביא קסיִּפ יד

 ןופ קינייועניא טכַאלעג ןוא סעטַאמש יד ןיא עכעלקילנ טלקיוועג ךיז

 -סיױרַא ךיז טָאה סע ווו ,ךעלסענ ייווצ יד ןופ נָאר םייב ןוא .ןרערפ-

 ךיז ייז ןבָאה ,עּפַאלקנבױט ַא יו ,ייז רעביא ?מעדיוב . סָאד טקורעּכ

 ןוא ,ךיז טרדסענסיוא ,ןעמוקעגנָא ןענייז תונחמ עַּלַא יד .טלעטשענּפָא

 :םיא וצ ןפורעג לביטש-םעדיוב םוצ ףיױרַא ףיוא ּפעק יד טימ

 רעטבלַאזעג ,םיױרַא םוק !שטנעמ רעלעדייא ,סױרַא םוק --

 !ןַאמירַא

 : !סױרַא םוק ,ָא

 .םעדיוב ןיא ךעלרעטצנעפ יד טנפעעגרעדנַאנַאפ ךיז ןבָאה סע

 ןוא עיסעננ ןיליירפ :ןזיווַאב טלָאמעד ךיז ןבָאה ייז ןיא ןוא .לביטש

* 
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 טימ רעסאלב ַא ,קָאר א ןָא ןענַאטשענ זיא רע .סוקרַאמ יכדרמ -- רע

 ןענייז ןטנוא טיילעמירַא יד .טלכיימשענ טָאה רע ןוא .ןּפיִל עקידרעטיצ

 ןייז ייב ףוג רעדליוו ןייא יװ ,ןפרָאוװעגנָא ,טערובעשטוקעגפיונוצ ןעוועג

 .בוטש

 !ןַאמירַא רעסיורג ,זדנוא וצ דייר -- !

 !שטנעמ רעטשטנעבעג ,זדנוא טסיירט --

 טא ןוא .ןיגיניק א יו ,ךיילב ןעזענסיוא טָאה עיסענג ןיליירפ

 טקוקענ טָאה יז .קלָאפ ןרַאפ גיניק םעד סױרַא עקַאט סָאד ןעמ טריפ

 .ןגיוא יד רעביא ןעלּפעל עּרעװש ענעזָאלעגּפָארַא טימ ייז ףיוא רַאטש

 יד טקוקַאב טָאה ,ּסוקרַאמ יכדרמ ,רע ןוא .ןגיוושענ ךיוא  ןבָאה ייז ןוא

 רע .סיפ עקידכעלייק ,סרעּפרעק עקישטַאלּפ ןעזענ טָאה רע .ןשטנעמ

 :םינּפ טייז םייב ,רעצלעה יו ,ןגעלעג ןענייז סָאװ ,רעזענ ןעזעג טָאה

 ןוא ,עקידעקניה ןוא ,סרעקיוה ןוא .סנרעטש יד ףיוא עטקוררַאפ ןגיוא

 . -סײגַאב רע זיא --- עקילַאפ ןבָאה סָאװ ,יד ןוא ,ןצנַארפ ןבָאה סָאֹוו ,יד

 ןוא .ןגיוא יד ןיא ןרערט ןזיװַאב םיא ךיז ןבָאה סע ןוא ,ןרָאװעג טרעט

 :טנַאה יד ייז וצ טײרּפשעגסיױא טָאה רע

 םירא ןענייז עמירָא יד זא ,טנָאז רע !בוט-םוי זיא סע ,ןדיי --

 ףיוא סעברָאט יד טימ ,ריא ?ךעלקילגמוא ןענייז ענעסיוטשרַאפ יד ןוא

 לַאװק םייב טייטש ריא -- עקידעכָאו ןוא עיורג --- ריא .סעציילּפ יד

 .טלעוו רעד ןופ

 טָאה סָאוװ ,רעד ןוא ךעלקילנמוא ןענייז עכעלקילג יד טשינ רָאנ

 .טשינרָאנ טָאה --

 -עלדירפ ןרעסַאו יד ןענייז -- ןרעסַאו ןוא ןטולב ןעזעג בָאה'כ

 .רעקילייה סּפעש רעד ןזיא ,טחוש ַא ןוא סּפעש ַא ןעזעג בָאה'כ ,רעכ

 ועמוק ןלעוו ךייא וצ ןוא טלעוו רעד ןופ ןרעסַאו יד טייז ריא

 .עקיטשרָאד יד ןעקנירט

 .ןָאטעגנָא ייז טָאה סָאװ ,רעד -- ?ןטייק יד טרילרַאפ רעוו ,ָא
 טשינ זיא יז ןוא ריא טמיוצ ןעמ סָאװ ,דֹרע יד יוװ ,רעבָא טייז רִיא

 טשינרָאנ טוט יז סָאװ ,דרע יד יוו ,ךיוא טייז ריא ןוא ,טמיוצעגמורַא

 .טשינ לָאמנייק יז טכַאל רעבירעד ןוא

 .רעיורט ןופ לַאװק רעד -- ?טנורג ַא ןָא זיא לַאװק רעכלעוו ,טעז
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 ,יד ןוא טרעהענפיוא ןוא טיירפעג ךיז ייז ןבָאה ,עכעליירפ ןעזעג בָאה'כ

 .טשינ ןליוו -- טרעיורטענ ןבָאה סָאװ

 טסע ריא סָאו ,ץראווש זיא ?זמ רעייַא סָאו ,ךייַא וצ ביול ַא

 ייז יװ ,ריא טפָאלש טכַאנייב ןוא ,עברָאט רעד ןופ .הרעפ יװ ,גָאטייב

 .ןגיוא ענעפָא טימ

 .םיא ןופ ךיוא ןענניז ןעלניופ יד סָאװ ,טנּלע םעד וצ ביול א ןוא

 .טנייועג ןוא ?סענ ןיא ןטנוא ןענַאטשעגנ ןענייז טיילעמירא יד

 .ןײרַא דרעב יד ןיא ןסָאנענ ךיז ןבָאה ךָארב ןקידתוקיתמ ןופ ןרערט

 .הלואנ ןופ גָאט רעד ,קיטנָאמ ןעוועג תמאב ,סיוא טזייוו ,זיא סע

 ןעמענ רימ ןוא רעטצנעפ יד ןופ דֹלֶאָנ זדנוא טּפרַאװ ןעמ --

 !טשינ

 -...ןרעױא יד טימ ךעלגניריוא --

 .ט ש יננ ר ַא ג טפרַאד ריא -- ?דלָאג ריא טפרַאד סָאװ וצ ,ַא --

 ,טגָאזעגנָא זדנוא רע טָאה ;חילש ַא זדנוא וצ ןטרָאד ןופ ןעמוקעג זיא סע

 לייו ,טשינ םיא ןביולנ רימ רעבָא .ט ש ינ ְךװ ַא ג טשינ ויא סע זא

 .טשינרָאנ םיא ןופ ךָאד ןרעדָאפ רימ ?ייוו ,טשינ ךָאד ןכוז רימ

 רעזדנוא ןוא קידנענװַאד טשינ ,ןעמונרַאפ טרעוו הליפּת רעזדנוא :

 .קידנעוט טשינ ,ןָאטעגּפָא טרעוו טעברַא

 ןטעבעג טרעוו סָאװ ,הליפת עסיורג ןייא ןַארַאפ רעבָא זיא סע ,טעז

 יד ןיא יז ןוא טשינ ריא טמענרַאפ רענייק סָאװ  ,ןּפיל יד טימ טשינ

 .עטסקילייה

 ַא רָאנ ,זָארג םיא ןופ ןסקַאו לָאז סע ,דלעפ ַא טשינ ריא טעב סע

 .טשינ זָארנ ןייק ליוו סָאוװ ,רעטעקַאנ ַא זלעּפ

 ןופ ךיז ןטלַאּפש ןעלמיה יד ןוא הליפת ןייז זלעפ רעד טנָאז סע

 .טשינרָאג ליוו רע -- ?רע ליװ סָאװ ?רע טעב סָאװ בילוצ םורָאװ ,קערש

 ךימ ןעמ טרעה טלָאמעד םורָאו ,עביוט יד רַאּפ ןענניז לעװ ךיא

 .ייז טשינ ללכב טסלָאז וד רעבָא ,ןייז ללּפתמ ריד וצ לעװ ךיא .טשינ !

 - עיסענג ןיליירפ ףיוא טנַאה ןטימ ןזיוועגנָא רע טָאה -- ,טעז

 ןעמ טָאה ןשטנעמ ַא ,גָאט ןטימ ןיא ןסימשענּפָא ןעמ טָאה ןשטנעמ ַא

 .םיא טָאה ןעמ .טשינרָאנ ןופ הליפת יד ןיוש טעב' רע ןוא טדנעשענ
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 םעדכרוד זיא רע ןוא בייל-רעטומ ןליוה ןפיוא עװעּפָארק טימ ןסימשעג

 !טעז .ןרָאװעג טקילייהעג

 טקערטשענסיוא טלָאמעד ,ףוריט ַא ןיא יוװ ,ןבָאה טיילעמירָא יד

 ןבָאה ייז ןוא ערעייז טנעה עטרעווילנרַאפ ענרעצליה יד עֶלַא ריא וצ

 וצ קידנעיירש עיסענג ןיליירפ רעד רַאפ עטָאלב ןיא טזָאלענּפָארַא ךיז

 :ריא וצ קידנפור ןוא .ריא

 יד וצ ביק א .הלותב עקילייה ,ודי--

 ,תועמשמ ,ריד ךָאד טָאה סע םורָאו ,עכעלקילג ,ריד וצ ביול ַא --

 | !ןָאטעג ייוו
 רעמערַאװ ַא ןוא ייז ףיוא טקוקעג זייב טָאה עיסענג ןיליירפ יד ןוא

 ױזַא ןעזענסיוא טשינ ךָאנ יז טָאה לָאמנייק .ןנָאלשַאב יז טָאה ?סייווש

 טקעלּפטנַא ןיא דנַאש עסיורנ ריא ןעוו ,טציא יוװ ,ץלָאטש ןוא טצרַאהַאב

 עטנקירטרַאפ עריא ןענעפע יז טָאה טלָאװעג ..ןעמעלַא רַאפ ןרָאװעג

 ,ןָאטענ סטכעלש גָאט ןלעה ןיא ריא טָאה ןעמ יוװ ,ןלייצרַאפ ןוא ךעלעּפיל

 ןבָאה טיילעמירָא יד רָאנ .ןביוהרעד ןרָאװענ םעדכרוד זיא יז יוװ רעבָא

 ךיז ןבָאה ייז .ןסענרַאפ עגר רענענייא רעד ןיא סיוא טזייוו ,ריא ןָא

 סעברָאט יד טלקיװעגרעדנַאנַאפ ,עטָאלב רעד ןיא טניילעגסיוא ןטרָאד

 !םינצבק !םינצּבק .טיורב רעקיטש יד ֹוצ קירעגנוה ךיז ןעמונעג ןוא

 שינלקנוט רעד ןיא ןטרָאד ןעננַאנעגמורַא זיא תינעת-לעב למהרבא

 רעבָא ,לברַא ןַא ןיא ?ברַא ןַא ,עטָאּפַאק רענעמונרַאפ ַא טימ ייז ןשיווצ ,
 -ענ לָאמַא אמתסמ טָאהעג ןיוש טָאה רע לייו ,טשינ רע טָאה ןסענעג

 .לקנוט קרַאטש ןרָאװעג ךיוא ןיוש זיא ?מעדיוב ןיא ןוא .ןברָאטש

* 
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12 

 יורא "יראנ

 ןוא ביוטש סַאּפ רעגנַאל ַא ןעגנַאהעג זיא ןרעמיצ עקיטנווַא יד ןיא

 -רעטנוא גרעב יד ןיא ץענרע זיא סָאװ ,רעלענ רעד ןוז רעד ןופ טכיל

 .ןעגנַאגעג |

 סעּפע טָאה בוטש רעקידעכליה לקניו ןיא ןיילַא עקשטָאנעיל
 -סיוא ױזַא טקוקענ טָאה יז ןוא ריווַאלק םענופ קידננָאנ טליּפשענּפָארַא

 טכיל סָאד ןענַאװ ןופ ,רעטצנעפ םוצ ּפָאק ןרעווש םעד טעוועריקעג

 רעד ןופ טכיילגעגסיוא דימ ךיז טָאה סע .טּפיזעגניײרַא רעהַא ךיז טָאה

 זיא סָאװ ,זָאנ רעשליבסנַאמ-קיד רעד טימ טכיזעג סַאלב ריא שינלקנוט

 .םינּפ ריא רַאפ ברַאה וצ ןעוועג

 ,עקשטָאנעיל ,ָא ,עקשטָאנעיל

 -יצ טכַארטעג טָאה סָאװ ,יורפ עטְלַא ןַא יװ ,טבעלענ טָאה סָאװ

 .דניק ַא יוװ ,רָאלקמוא-רָאלקמוא ןוא קידרעט

 .ןענופעג טשינ טלּפָאט ָאד ךיז יז טָאה רעבירעד ןוא

 ןוא סעטרבח ןייק טַאהענ טשינ לָאמנייק ָאד יז טָאה רעבירעד ןוא

 .עקשטָאנעיל -- טאהענ ביל טשינ ךיוא יז טָאה ענעסקַאוװרעד יד

 ןוא .טניירפ ריא ןעוועג סע זיא ,ַאּפַאּפ ריא ,רָאטקָאד רעטלַא רעד

 ןגעלפ ןעמאזוצ ,טכַאלעג יז טָאה ,טלציווענ ךיז טָאה ר ע ןעװ רָאנ

 -ַאּפש ןעמַאזוצ ןוא טָאטש ןרעטניה ןריצַאּפש טכַאנרַאפ ןײגסױרַא ייז

 זיא רע זַא ,ריא רַאפ ןנָאלקַאב ,ַאּפַאּפ רעד ,ךיז רע טגעלפ ,קידנריצ

 טא טפיוהרעביא טשינ םיא טלעפעג סע ,?ענָארָאװ ַא יו ,טנלע, ָאדי

 :ןטסיירט טלָאמעד םיא סע טגעלפ עקשטָאנעיל ןוא טלעוו רעד ףיוא ָאד
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 -- ...טשינרָאנ ןיוש ךיז נרָאז וד טָא ,וינוּפַאּפ ,השקשינ ---

 ןגיבעגנייַא קירוצ ןסעזעג ןיוש ןעמ זיא םייה .רעד ןיא ךָאנרעד ןוא

 ַא ןיא רעדיוו טליּפשעגפיוא טָאה ןעמ ןוא ריווַאלק םייב קידנטָאש ןוא

 קידתודוס ןוא קילייה עדייב סע ןבָאה ייז סָאװ ,טיוט סעזַא עניווָאנ

 .טַאהעג ביל

 .טיוט סעזַא

 ןעמולב עסייוו ןעמווושעגפיוא טציא ןענייז ןרעמיצ עלעקנוט יד ןיא

 ןענייו ןוא עסידנעלקניפ ןוא עכיילב טרירענ ךיז ןבָאה ייז .יינש ןופ

 .טיוט ַא ןָא ,ןיילַא ךיז ןופ .ןעגנאנעגסיוא

 ,ןרָאװעג רעלענ זיא רעמיצ ןרעביא םורק טכיל'לייז רעלעג רעד

 .רענעשַאלענּפָא

 -עיל טעוליס רעד ,שינלקנוט רעד ןיא טנכיײצעגּפָא ךיז טָאה סע

 רעביא טעשזדנַאלבעג ךייוו ןבָאה סָאװו ,רענניפ עסייוו-יד ןוא סעקשטָאנ

 | .ןשיוװַאלק יד

 .ליטש

 רעצעמע טיינ ,רעווש רעצעמע טערט ןרעמיצ עטסקינייוװעניא יד ןיא

 טניפענ סָאװ ,טַאדלָאס רעטעכרעסענּפָא רעד זיא סע .קירוצ ןוא ןיהַא

 .טשינ ור ןייק גנַאל ןיוש

 .לֹוק ןפיוא ךיז וצ דנַאנַאכָאנ ןטרָאד טדער רע ןוא

 ןוש ךָאד ןיא עקשטָאנעיל רעבָא ;ָאטשינ בוטש ןיא ןיא רענייק

 .טניווועג םיא וצ

 זיא טָא ןוא .ריט םייב ךיז טרַאש טַאדלָאס רעטעכרעסענּפָא רעד

 .ןעמוקעגניירַא רע

 .טֶא

 סעּפע ,תועמשמ ,רעהַא ןעמוקענניײרַא ,טקוקענמוא ךיז טָאה רע

 ענייז ףיוא ןעלניופ ענרעצליה יד טימ טעפוב רערעווש רעד .ןעמענ

 ,ןרָאלּפוש יד סױרַא טקור רע .ןגיוא יד רַאפ טַארוקַא סיוא טמוק ךעלריט

 .טנעה יד טימ קידנּפַאט ןטרָאד טכוז ןוא ךעלריט יד טנפע

 | ?וטסכוז סָאװ --
 ,ןדייר טשינ ריא טיס טציא ?יװ רע :טשינ טרעפטנע -רע ןוא
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 קיטנָאמ

 םעד ףיוא טרָא ןייא ןופ סנדיישרַאפ רעביא סעּפע טגייל רע .תועמשמ

 .ןרעדנַא

 סיוא יצ ַא ךיז טוט ןוא ןַאוװיד םוצ וצ רע טיינ -- ףוס םוצ ןוא
 .ױזַא ןגיק טביילב ,טניל ןוא ּפָארַא םינּפ ןטימ םיא רעביא

 טקוקַאב ןוא טנַאו םוצ ּפָאק םעד סיוא טעוועריק עקשטָאנעיל

 עקיטיוק טימ רעסעװרָאב ַא ןוא רעטרעדָאקעצ ַא ָאד טניל רע יװ ,םיא

 -עמוא ךיוא ןיוש אמתסמ זיא םיא זַא ,טכַארט עקשטָאנעיל ןוא סעטַאיּפ

 !?עקשטָאנעיל :ףױא ביוה א ךיז רע טוט טָא רָאנ .קירעיורט ןוא קיט
 : .ָאי יו

 ?ַאה ,ןעמַָאנ ןיימ טסקנעדענ --
 .קינָאיל יא

 ?וטסניימ יו ,ןעמָאנ רעד ריס ראפ טסַאּפ ,ונ --

 .ױזַא טשינ רעטציא --

 ןפיוא ןצנַאגניא סיוא ךיז טצעז ןוא רעק ןקרַאטש ַא ךיז טוט רע

 | :ןַאװיד

 !?סָאװרַאפ --

 ..רעגניי ,רענעש ןייז סעּפע ףראד קינָאיל ,טשינ סייוו'כ --

 ?רענייש ןייק טשינ ןיב ךיא ןוא ,ונ --

 .טגייווש עקשטָאנעיל

 ?טשינ יצ טסדער --

 ןעמונעג ןוא קערש טימ טקוקענמוא ןיוש ךיז יז טָאה טייהרעליטש

 : :ןרעפטנע

 ...ןכָארקעגּפָא ןצנַאגניא זיא םינּפ ןייד ןוא רעוא ןַא טלעפ ריד --

 ?רעיוא ןַא רימ טלעפ סָאװרַאפ ---

 ?טעדנווורַאפ ךיד טָאה ןעמ --

 : ּ .טשינ סייוו ךיא --

 עגר ַא טקֹוקענ טָאה .רע .טנייוועצ ריש ךיז טָאה עקשטָאנעיל ןוא

 טָאה יז .ןַאװיד ןפיוא ןגיוצעגסיוא קירוצ ךיז טָאה ןוא .ריא ףיוא גנַאל

 לַאש ןיא טלקיוװעגנייא ךיז טָאה ,קוק ןקיטייז ַאזַא ןפרָאװעג םיא ףיוא

 טָאה רֶע .עטרענייטשרַאפ .ַא ?יטש ,ליטש ןציז ןבילבענ ןיוש זיא ןוא

 :טנערפעג



 קַאבלוק השמ

 ?טסרעכיור וד --
 .ןיינ ב----

 ךיא לע טציא ןוא .טשינ טסרעכיור וד זַא ,ךָאד סייוו ךיא ---|

 ?טסדער וד :סָאװ טָא ןגערפ ריד

 .ןגיוושעג טָאה יז

 ,עמוטש עתמא ןענייז רימ .ןגייווש רימ לייוו ,ןדייר טספרַאד .וד ---

 רעזדנוא טשינ ןבָאה רימ לייו ?סָאװרַאפ טסייוו וד .רענייטש יו

 עלַא ,עלַא לייוו ?סָאװרַאפ טסייו וד .טשינ ןענייוו רימ ןוא :;ךַארּפש

 זיא ןעד יצ ,(ןביוהענפיוא רעדיוו ךיז טָאה רע) וד ,רעה רעבָא .ןענייוו

 ,א ?םישעמ יד רַאפ גנונױלַאב ןייק ןייז טשינ טעוװ סע זַא ,ךעלנעמ.

 ךיז טביולג רימ ,עקשטָאנעיל ערעייט ןיימ ,עקשטָאנעיל ,עקשטָאנעיל

 ךימ ייטשרַאפ ,קישטנַאילירב ,עקשטָאנעיל ,ןייא ךיז רעה וד .טשינ סע

 ןיא ןייֵלַא ,ןוָאלדָאי ַא ןיא ,דלאוו ַא ןיא טכַאנייב ןגעלעג ןיב'כ .טוג

 טנרעלעגסיוא ךימ בָאה'כ וא ,טרעהענוצ ךימ בָאה'כ ןוא ,בורנ ןיימ

 טשינ סע ןָאק רענייק .עווָאס ַא יװ ,ןעגניז ןָאק ךיא ,סקיטכיוו סעּפע

 רענעלק ליווכ ,עקנירעייט ,ָא .רררריצ ,ריצ ,ריצ :ךיא רָאנ ,ןכַאמכָאנ

 טימ ןרעוו ןסקַאװרַאפ לֶאֹז םינּפ ןיימ ליוו'כ ,ןגיובנלע ןיימ ןופ ןרעוו

 ךַאד א ףױא ןצעזקעװַא טלָאמרעד ןענעק ךיז ךיא לע -- ןרעדעפ

 .ןייֵלַא רענייא

 וטסלָאז ,טיירש עװוָאס א טסרעה וד ןעוו --- רררריצ ריצ ,ריצ

 .ריצ ,ריצ ,ריצ -- :טנעאנ ןיוש זיא קילנמוא רעד זַא ,ןסיוו

 ּפָאק םעד טימ טרַאּפשעגנָא ןסעזעג ןיוש זיא סָאװ ,עקשטָאנעיל

 יד טנעה עדייב טימ טּפָאטשרַאפ ךיז טָאה ,לּוטִש ןופ ?לטנעוו םעד וצ

 ,ודלַאה םייב טעשזירגעג ךָאד ריא טָאה רענייז גנַאזעג רעד ןוא ,ןרעיוא

 -רעד ךיז טָאה רע .רענייצ עליופ טימ ןסיבעננייא םיא טלָאוװ ןעמ יו

 יד ןיא טנעה יד טימ ןוא ןַאװיד םענופ ךיז ןביוהעגפיוא ,טרעטנומ

 :עמיטש-סָאב א ףיוא ,רעקיגָאװ ןדייר ריא וצ ןעמונעג סעקָאב

 רעדורב ןייז טענרהעג טָאה ןיק :טגָאז ןעמ ,טרעהעג טסָאה וד ---

 ןעמ טעז סָאװרַאפ ?ןיק זיא ווו רעבָא .ףָארטש יד ןעמוקּפָא רע זומ ---

 ?ןרעטש ןייז ףיוא ןכייצ רעד ןיא ווו ןוא ?טשינ ץענרע ןיא ,טשינ םיא

 ?סָאװרַאפ וטסייו .(םנעה יד טײרּפשעגסױא טָאה רע ָא ט ש י נ
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 קיטנָאמ

 ןכיײצ םעד ןנָארט וצ ךיז ףיוא ןעמונענ ךיוא טָאה רעטעגרהעג רעד

 רע טמוק טלָאמעד ,ןפָאלש ךיז טסגייל וד ןעוו .דניק ןיימ ,ָאי .ןיק ןופ

 טדער ןיק .לדרעב עגנַאל ַא טימ רעצרַאװש ַא ןוא רעטעקַאנ א רימ וצ

 -רַאֿפ ;רימ ייב טנערפ ןיק סָאװ ,רעה .רימ ייב טנערפ רע ןוא רימ וצ

 לריּפַאּפ ַא ןיא םענייד רעיוא םעד טלקיױװעגנייַא טשינ וטסָאה סָאװ

 רעייז רימ טוט סע ,דניק ןיימ .רררריצ ,ריצ ,ריצ ?םייהַא טכארבענ ןוא

 ביל קרַאטש ױזַא םיא בָאה'כ .רעיוא ןיימ ךָאנ קנעב ךיא ּםורָאװ .,ייוו

 יו ,ךיא עז טציא רָאנ ןוא ןעגנַאהעג ָאדיָא-טֶא זיא רע ןעוו ,טַאהעג

 םייה ךיא ?טשינ יצ ,טסרעה וד !רעה .טדיילקענ רימ טָאה רע סיי

 !רימ ןרעפטנע ןיוש ריד

 !?ּונ ---

 ?טסרעה וד --
 ' .ָאי --

 ?ןָאטעג שוק ַא טציא רימ טלָאװ ?דיימ א ,וטסניימ יו --

 ;ןגיוושעג טָאה יז
 !גָאז --

 .טשינ סייוו ךיא ---

 ;גָאז ,ָאי טסייוו 'וד -- |
 ן .ןיינ --

 עלייוו ַא ךיז טכַארטרַאפ ,ןַאוװיד ןפיוא טצעזענּפָארַא ךיז טָאה רע

 טימ ןפורעגוצ ריא רע טָאה ךָאנרעד ןוא ןניוא ענעסקָא טימ קידנקוק

 :רענניפ ַא

 !רעהַא םוק --

 .טרעפטנעעג טשינ ןוא לַאש ןיא טלקיוװעגנייא ךיז טָאה עקשטָאנעיל

 !רעהַא ,טונימ יד ,ןיוש -- 

 רַאפ ןענַאטשעג עסאלב ַא ןוא עקידרעטיצ ַא ןיוש זיא יז זַא ןוא

 :ןנירשענ קידפוריט ץְלַא ךָאנ רע טָאה ,םיא

 .שוק :ַא רימ ביג --

 טָאה יז רעבָא ,ודלַאה םוצ .זיב לקע רעד ןעמוקעגפיוא ריא זיא סע

 ןָאטעג שוק ַא םיא ןוא ךיז ןגיובעגרעביא ,טקיטפערקעג ךיז

 !רעיוא ןיא ָאדדָא-טָא --
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 !טוג --

 !ךָאנ --

 !!ךָאנ --

 !!ךָאנ --

 !!!!ךָאנ --

 : !!!טיוט םוצ זיב ,ךָאנ --

 ןוא ןָאטעג ּפַאכ ַא יז רע טָאה ל?יוֵמ ןטערישטשעגרעדנַאנופ ַא טימ

 ,ןָאטעג לּפַאצ ַא ךיז טָאה עקשטָאנעיל .ןַאוװיד ןפיוא ןפרָאװַאװעגפױרַא

 טָאה יז ןוא ןענַאטשרַאפ גנילצולּפ סעּפע יז טָאה דלַאב רָאנ .לזיימ ַא יו

 -עדינ ךיז ןגױבעגּפָארַא ,ּפָאק ןפיוא םיא וצ ןפפרָאוװעגפיורא ךיז םוטש

 ךיז ןסיבעגניירַא לָאמַאטימ ןוא ,טנכערעגסיוא ןוא ױזַא קישטילג ,רעקיר

 ןרעדיילש רעדילג עלַא טימ ןעמונענ טָאה רע .ןיירַא זדלַאה ןיא םיא וצ

 ןָא טּפַאכעגנָא ךיז טָאה רע ןוא .םירָאװו רעגנַאל ַא יו ,גנעל רעד ןיא

 ןַאוװיד םענופ ןלַאפוצּפָארַא ידכ ,ןָאטעג ךיז סיר ַא ,טנעה יד טימ ריא

 -נגייווש-קידננייווש .טזָאלענּפָא טשינ םיא טָאה יז רעבָא ,דרע רעד ףיוא

 ,לשומ ַא ןיא עקווַאיּפ ַא יווװ ,טיירדעגפיונוצ םיא ףיוא ןנעלעג יז זיא קיד

 .זדלַאה ןטקיטולברַאפ םענופ תוקיתמ רענענושמ ַא טימ ױזַא טגָאנעג ןוא

 ריא ייז טלָאװ ןעמ יו ,טצעזענסױרַא ןגעלענ ןענייז ןניוא עריא ןוא

 .ןרעטש םוצ ןעננאהענוצ טציא טאהעג

 ןרָאװענ רעיורג ?סיב ַא רָאטקָאד רעטלַא רעד ןיא טכַאנ ענעי

 .לָאיפייפ םעד ףיוא טליּפשעג טשינ טָאה רע ןוא
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 ַא ןיא יו ,ןעזענסיוא עקַאט סע טָאה ?מעדיוב ןיא ןביוא ןוא

 לקידָאּפס ַא עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןענַאטשעג וליפַא זיא סע .קאלשנביוט

 : .ןטָאשרַאפ ןטשרענ ןוא רעסַאו טימ

 ,סוקרַאמ יכדרמ ,ןוה ַא טעװעדָאהענ לֶאמַא רע טָאה אמתסמ

 רֶאּפ יד ןוא סעקצילַאּפ יד ךיוא ,ץלַא ןעגנַאהרַאפ טָאה בעוועגניּפש

 ןעגנַאגעגמורַא ןיא טייקליק ַא ןוא ,טנעוו יד ףיוא ךעלדליב עטעקַאנ

 -עפע ןעוועג ןטלָאװ סע יוװ ,עקידנעטש ַא ןוא עליטש ַא ,בוטש ןרעביא

 , .טנעוו יד ןיא ןעננונ

 ַאזַא ןעוועג זיא ?ביטש-םעדיוב ןיא ןסוקרַאמ יכדרמ ייב סָאװרַאפ

 טבעלעג טָאה רשפא ,ןרעלקרעד וצ רעווש ןיוש זיא רעפסָאמטַא עשלניופ

 ַאזַא ףיוא רָאנ טנעקעג ךיז טָאה סָאוװ ,ףוע ןא ןופ המשנ יד םיא ןיא

 .ןבעלסיוא רענייטש

 .ליק ןוא ,לקנוט ןעוועג זיא סע ןוא
 רעד ףיוא םיא ןבעל ןסעזעג ץלַא ךָאנ זיא עיסענג ןיליײרֿפ יד

 טימ טקוקרַאפ ןגעלענ ץלַא טרָאד זיא ,סוקרַאמ יכדרמ ,רע ןוא עלעקפָאס

 ױזַא ,טדערעגסױרַא טשינ טרָאװ ןייק ןוא ןגיוא עכעלגעווַאבמוא עטלַאק

 .טלפייווצרַאפ ןעוועג ןיוש זיא עיסענג ןיליירפ זַא

 ?ןרָאװעג םוטש ללכב טשינ ןיוש רע זיא --

 -נלע יד ףיוא ןביוהענפיוא םאזגנַאל ךיז רע טָאה טלָאמעד רעבָא

 יו ,ךעלרעטצנעפ ענעסָאלשעגוצ יד טכַארטַאב ענדָאמ ןוא גנאל ,םנגיוב

 ןוא ,טכַאנרַאפ רעסואימ ַא ןוא רענטומס ַא טקוקענניירַא ןיוש טָאה סע
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 קאבלוק השמ 3

 רע .םענייז רענעלענ ןפיוא תוהוכ ןָא טזָאלענּפָארא קירוצ ךיז טָאה רע

 םיוק ,םיוק טָאה רע זַא ,ךיז טכַאד ,ןוא טרעפטנעענּפָא טעייטרַאפ טָאה

 .ןָאטענ ?כיימש ַא ריא וצ

 .ןגיובעגרעבירַא םיא וצ עיסענג ןיפיירפ וד ךיז טָאה -- ?סָאוװ ---

 : ,טשינרָאג ---

 .טגערפעגרעביא דיירפ טימ םיא יז טָאה -- ?טשינרָאג סָאװ ---

 .טניירפ רעביל ,ןעמוקעגרעביא ןיוש --

 -רַאפ טשינרָאג ןוא םיוש ןפיא טנעה יד ןעמונעגפיונוצ טָאה יז

 : .טרעפטנעענ טשינרָאג ןוא ןענַאטש

 רע טָאה -- ?ןכילנעג רעטציא ןיב ךיא סָאװ וצ; ,טסייוו ריא ---

 .טגערפעג טייהרעליטש ךָאנרעד

 .ןגיובעגרעביא ךיז יז טָאה -- ףסָאװ וצ ,טרעפטנע ונ ?סָאװ וצ ---

 ענייז סָאװ ,ךייט א ,ָאי .ךייט ַא וצ ןכילנעג רעטציא ןיב ךיא ---

 ַא ןוא רענייר א רענעלעג רעד טניל סע .ןענורענּפָא ןבָאה ןרעסַאװ

 טייטאב סָאד סָאװ ,טסייוו ריא .טשינ םיא טלגרעב רענייק ןוא רעליטש

 .ןביוהעגפיוא יז רע טָאה -- ?טניירפ רעביל ,סנױזַא

 :טגָאזעג ןוא םיא ףיוא ןקָארשרעד .טקוקעג טָאה יז

 .טשינ סייוו ךיא .ןיינ .---

 .עניימ ןירניירפ ,רעגיז רעד סױרַא ָאד ןיב ךיא זַא ,טײטַאב סע --

 .תמא םענייר ןיימ ןופרעד ןגָארטענסױרַא ןוא טגיזַאב בָאה'כ

 .ּפָאק ןטימ טלקַאשענוצ םיא טָאה עיסענג ןיליירפ

 טימ .טלעוו רעד ףיוא ןָאט טשינ טשינרָאג ןיוש לע ךיא ,ָא --

 דיירפ .עסיורנ ַא ןיא סע .,ךייַא נָאז ךיא ןוא ,ןָאט ריר. ַא טשינ רענניפ ַא

 -עמוא ךיא ?לעוו טציא .ןייזטסוווַאב םעד טָא וצ ןעמוק ןשטנעמ ַא רַאפ

 רעקוקוצ א זיולב ןַיז ךָאד ךיא לעוװ רעטציא לייוװ .,ןייז םוטעמוא-םוט

 ?טייטשרַאפ ריא ,רָאפ ָאד טמוק סע סָאװ ,םעד ןופ

 .ןגיושעג טָאה יז רָאנ

 .טניירפ רעביל ,ןַאמירַא ןַא רַאפ טנייה טקילייהעג ךימ בָאה'כ --

 טגיילעגקעװַא םיא בָאה'כ סָאװ ,ןשטנעמ ןטימ ןרָאװעג קיטרַאפ ןיב .ךיא

 ךיוא ןיוש ךיא ףרַאד רשפא ,טציא ךיז טנערפ סע .רימ ןבעל ָאד טָא

 -- .ךיז טנערפ סָאד טָא ?ןבראטש טשינ
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 קי כב ַאמ

 :רַאּפ ױזַא ןבילבעג ןיא ןוא ?סיב ַא ןביוהענפיוא ךיז טָאה רע ןוא

 קרַאטש ןעוועג זיא סָאװ ,זָאנ ןייז ןוא ,עיסענג ןיליירפ רעד ףיוא טקוק

 ףרַאש שינלקנוט רעד ןופ ןטינשעגסיױורַא רעטציא סעּפע ךיז טָאה ,סייוו

 : .קיטכיוו רעייז ןוא

 רעד ייב ןרַאש ןעמונעג רעצעמע ךיז טָאה ּפערט יד הףיוא ןטרָאד

 סע .טרַאװעג ןוא קירעגיינ טקוקעגמוא ךיז ןבָאה ייז .ריט רעטכַאמרַאּפ

 םַאזננַאל ןיא ןעמוקעגניירַא ןוא עילָאװַאּפ יוזַא ריט יד טנפעעג ךיז טָאה

 םייב ןייטש ןבילבעג ןיא רע ,רעװָאטַאװ א ןוא רעקיקע ןַא ,עדוי 'ר

 ַא ןיא ןעמוקניירַא טנָאקעג טשינ ןיוש רע טָאה רעטייוו םזרָאװ ,רַיט

 ייווצ יוו ,ךיוב ןרעביא טנעה עדייב טגײלעגרעבירַא טָאה רע ןוא ,בוטש .

 .ןגיוושעג ןוא ּפָאק םענעזָאלעגּפָארַא ןַא .טימ ןענַאטשעג ,ץלָאה ךעלטייש

 -פָאס םוצ טירט רַָאּפ ַא ןעגנַאגענוצ טייז ַא טימ רע זיא ךָאנרעד

 ןגיצעצ רע טָאה ןיכדרמ ףיוא ניוא טייז ַא טימ קידנקוק ןוא עלעּק

 : :טגערפעג

 ?לטָאמ ,תילכת רעד ןיא סָאוװ ןוא ,ונ --

 עדוי 'ר ןוא ,סָאװ ןענַאטשרַאפ טשינ ןוא טקוקעג טָאה יכדרמ

 עניילק טימ עלעקפָאס רעד םורַא ןכירק ןעמונענ לייוורעד ָאד טָאה

 :טדערעגנ ןוא טנַאו ןפיוא טקוקעג טָאה רע ,ךעלעטירט

 ענייז רַאפ ןגרָאז ּףרַאדַאב עטַאש ַא .עטַאט ַא ךָאד ןיב ךיא --

 ...ןעוועייטלוה וצ ריד גונעג ;גָאז ךיא סָאװ ,וטסרעה .רעדניק

 רעד טקוקעגנײרַא טָאה רע ,טלעטשענּפָא ךיז רע טָאה ךָאד ןוא

 טקוקעגנמורַא ןוא טכַארטַאב ױזַא טוג ,ןײרַא םינַּפ ןיא עיסענג ןיליירּפ

 :ריא ףיוא קידנזייוונָא ןָאטעג גָאז ַא ןוא ןעזסיוא ריא

 ןַא ..לדיימ .א טציז טָא ...?ריד גָאז ךיא קָאװ ,טסרעה וד --

 רועיש רעד זיא לפיוו ...!הנותח בָאה ןוא ריא םענ ...לדיימ קידנעטשנָא

 ךיוא טסלָאװ ,לדיימ ,וד ןוא !?ַאה ,ריד ךיא נערפ .ןעוועייטלוה וצ

 טשינ יײטשרַאפ'כ ...םירוחב טימ ךיז ןּפעלשוצמורַא ןרעהפיוא !טנעמעג

 -- .סעטַאט עשיטייל יד

 טזָאלעגּפָארַא טָאה יז ,ינק יד ןעמונענפיונוצ טָאה עיסעננ ןיליירפ

 יכדרמ ןוא .ןרָאװעג סַאלב זיא ןוא טסורב ןֿפױא ּפָאק םעד קידתועינצ

2 : 
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 קאבלוק השמ

 םיפ יד טּפעלשענּפָארַא טָאה רע .טמעשרַאפ רעייז ךיז טָאה סוקרַאמ

 ,לסּפינש םעד ןכַאמ טכערוצ טייהננעלרַאפ ןיא ןעמונעג ןוא עלעקפָאס ןופ

 טָאה רע ןוא .עציײלּפ ןפיוא ץעגרע ןיוש םיא ייב ןגעלעג זיא סָאװ

 רע טעװ רשפא ,ןגיוא יד טיס םיא קידנטעב ןטַאט ןפיוא טקוקעג

 .טדערעגפיורא טאהענ ץלַא טשינ ךָאנ רעבָא .ךָאד טָאה-עדוי 'ר .ןרעהפיוא

214 



14 

 ט פיא נייהנ בל עט ײרוצ

 ,טייוו ךיז טָאה למיה רעליק רעד .טכַאנהנבק ַא ןעװעגנ ויא סע

 טָאטש ןופ סמערוט יד ןוא םימלצ יד .טרעבליזענ טייקיולב רעה ןיא

 רעד ןייטש ןבילבעג זיא סע .רעגנעל ןוא רעליטש טקוקעגסיוא ןבָאה

 ,עכיילב ,עכיילב .רענַײזטָאטש ןופ טאלברעפיצ ןפיוא רעזייוו רעלעקנוט

 -פיוא ךיז טָאה עדוי 'ר .למיה םעד ןעז רעביטש יד ןופ סיױרַא ןעמ זיא

 קירוצ רע טָאה זייווכעלסיב רָאנ ,רעבָאה לקעז םייב קידנציז טעכושטעג

 סע .ןגיוא ענעפָא ,ערַאטש טימס -- ענדָאמ סעּפע ןוא טלמערדעגנייַא

 למיה ןפיוא .ץילב ןטרעווילגרַאפ ַא ןיא !יוו ,םוטש טָאטש יד ןגעלעג זיא

 טימ יולב ןפיוא טניוועג ךיז טָאה רע .ּפָאק א ןעמווושענפיורַא זיא

 -עקַאנ ןוא רעסיורג רעד ןברַאש רעד ןוא סעיוו עדנָאלב ענעסָאלשענוצ

 ךיז טָאה םידָאפ רעטױט ַא .הנבל רעד ןיא לעה טנײשענּפָא טָאה רעט

 ןוא למיה ןרעביא גנַאל ןוא טייוו ךיז טלקייקעג ,ןביוהענפיוא טלָאמעד

 ןשיווצ .זדלַאה ןייז םורַא בעוועג ַא ןיא ךיז ןעלקיװמודַא ?ליטש ןעמונענ

 ,ּפָאק רעד ,ןעמווושעג רע ןיא טָאטש ןופ סמערוט יד ןוא םימלצ יד

 עטיוט רָאֹּפ ַא טנפעענפיוא ,טלעטשענּפָא ךיז רע טָאה לָאמַאטימ ןוא

 רעדניל ,רעלעה רעד .טקוקענ ,טקוקענ ןוא טָאטש ןפיוא ןניױא-רעסַאװ

 רעקילייה ַא יו ,םיא רעביא ךיז ןסָאנענ ,טקנעוװשעג ךייוו םיא טָאה יולב

 .טְלַאק ,ּפָאק רעד ,טייקליטש רעד ןיא טרירעג ךיז טָאה רע ןוא ּרעסַאװ

 .סייוו ןוא

 .ליטש ןוא

 == == == -- ליטש
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 ןפירנַאב עטשימרַאפ ףיוא טרעלק סוקרַאמ יכדרמ

 ...שטנעמרעטנוא םעד  ןופ עיּפָאסָאליפ יד ןוא

 זיא במעד ןקינייװצ ןטלַא ןַא רעטנוא ,ןטרָאנ-טָאטש ןיא טכַאנראפ

 סיפ יד ןניוצענסיוא ,םוקרַאמ יכדרמ ןסעזעג זיא סע .ןטכַארט וצ טוג

 יד שירעּקנעד טקוקַאב רע טָאה ,ַאדוב יװ ,ןיוש קיאור ןוא געוו ןרעביא

 למעריש ןטימ קנַאב ןפיוא ייברעד ןסעזעג זיא סָאװ ,עיסענג ןיליירפ

 . .,דמַאז ןפיוא סעּפע ןבירשעג ןוא טנַאה ןיא
 -ענ ןּוא עיסעננ ןיליירפ רעד ףיוא טקוקעג טָאה סוקרַאמ יכדרמ

 סָאװ ,קנַאדעג רעד זַא ןוא טלעוו רעד ףיוא דיירפ ָאד זיא סע זַא ,טכַארט

 ,רַאבטכורפ טלַָאמעד רָאנ זיא ,שטנעמ ןופ טייקיטעט ענייר יד ןיילַא זיא

 .דלעפ ןיא גָאטיײב ַא יװ ,רָאלק ןוא ליטש ןיא רע ןעוו

 ןגיוצענרעבירַא טָאה םיוב םענופ ןטָאש רעטעלָאױו ,רעטעפ רעד

 .ענרעדלינ טימ ןטָאשַאב יו ןעווענ זיא קסָאו ,םעניד םעד געוװ םעד

 .תועבטמ

 .ַא ףיוא טאלב ַא טרירעג טשינ ךיז טָאה ןטרָאנ ןקידייל ןיא ןוא

 ןיליירפ רעֶד וצ טעוװעריקעגסיוא טלָאמעד ךיז טָאה סוקרַאמ יכדרמ

 :סָאװ טא ריא וצ ןדייר ןעמונעג ןוא עיסענג

 ןגעו לָאמַא טכַארטרַאפ טשינ ךיז ריא טָאה ,טניירפ רעביל --

 ?שינעטנעקרעד סנױזַא סע זיִא קָאװ ,םעד

 ןטיירג ךיז ןעמונעג ןוא ןביירש טרעהענפיוא טָאה עיסענג ןיליירפ

 .ןכרָאה םוצ
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 קי טנַָא מ

 שטנעמ רעטסקינייוועניא רעד ןעוו ,טנעמָאמ רעד טשינ סע זיא -- ;

 וַא ,רעבירעד ןיימ ךיא ?טלעוו רעד ןופ ןייז םעד טעזרעד זדנוא ץא

 ערעייז ןביולנ סָאו ,יד טָא ןריפָאסָאלײפ וצ טשינ ןיוש ןכיורב סע

 רעטּפכעה רעד זיא קיזיפַאטעמ יד .ןרעייז דנַאטשרַאפ םעד ןוא םישוה

 ןליו סָאוװ ,יה ןֹופ טשרָאד םעד ןליטש ףרַאד יז ,טסנוק ןופ לּפַאטש

 ןָאטסיוא טסייה ןענעקרעד ,טניירפ רעביל .ןייז םעד טימ ןעמַאזוצ ןּבעק

 ןוא ,ןייז ןרעו ןוא ש ט.נ עמ ףירנַאב םענעמונעננַא םענופ ךיז

 -פיוא םעניא טשינ עקַאט שינעטנעקרעד ןופ טרעוװו רעד טגיל רעּבירעד

 -רעד ןופ אפוג סעצָארּפ םעניא רָאנ ,טעטילַאער ענעליוהרַאפ יד ןקעד

 ..עינילער ,עיגילער זיא שינעטנעקרעד .ןענעּק

 ןגנַאפ ריא טיִמ ,טײהרעטכַארטרַאפ טציא טָאה עיסענג ןיליירפ

 טָאה יז ;ענָאדַאס ַא יוװ ,קילייה ןעזעגסיוא ,זדלַאה םענעגיוצעגסיוא

 עלעכיימש םענעבעגנענרעביא ןא טימ ,ןסוקרַאמ ףיֹוא ,םיא ףיוא טקוקעג

 ,רע ןוא ,ּפָאק ןטימ ,טדערעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא וצ טלקַאשענוצ ןוָא !

 ףייר םיא ןיא ןיוש ןענייז סע לייױו ,טדערעג טָאה ,םוקרַאמ יכדרמ

 עקיטייייצ יו ,ןלַאּפעג םיא .קפ ןענייז ייז ןוא ןעקנַאדענ יד ןרָאװעג

 ;םיוב ַא ןופ ?ּפע

 טקעיבא טלײטעגּפָא רעקנעד יד ןבָאה תליהת ,טניירפ רעביל - -

 טקעיבוס .םעד ,ןריפָאסָאליפ סָאד ןכַאס וצ ךעלנעמ ידכ ,טקעיבוּפ ןופ

 ןוא רעקרַאטש א ,טלעוו רעטייווצ ַא ןופ טכַאמ ןבעגעגרעביא ןעמ טָאה

 שטנעמ ןוא טלעוו ףיוא קוק-טלּפָאט םעד טָא ןופ ןוא ,רענעקָאלשענּפָא

 וו ,ןעמעטסיס טיובעגסיוא ןפָאסָאליפ יד ךָאנרעד ןבָאה קידנעיינסיורא

 לָאמַא .הלשממ רעייז .בילוצ גנורעטיברַאפ טימ ךיז ןעלננַאר תוחוכ ייווצ

 טריפעגּפָא זדנוא ןעמ טָאה טלָאמעד ןוא ןעוועג הצנמפ טקעיבָא רעד טָאה

 טמַאטש ,םע טסייה ,ריא ןופ סָאװ , עי ר ע ט ַא מ - ?אווק-רוא םוצ

 ןוא ,טגיועג טקעיבופ רעד טָאה לָאמ טייוצ ַא ןוא ,טסַײנ רעד ּפָא

 ,ןענייז עירעטַאמ .ןוא טסייג .ּםזילַאעדיא רעד ןסקַאװ .טגעלפ טלָאמעד

 ,יוזַא ןוא- .ןרעדנַא םעד םיוא טסילש רענייא סָאװ - ,ןפירגַאב .ייווצ ..,ָאזלַא

 ,שטנעמ רעד טליײטעגסיױא ןיוש ךיז ןיילַא ךיז ןופ :טָאה ,טניירפ רעביק

 ַא .טלעוו העד וצ הריתס ַא יו ,טסייג ןופ רעגערט העד זיא רע סָאװ

 ט?ייטעגּפָא ךיז טָאה סע .טלעוו יד טשינ טריטסיזקע היא ןָא סָאװ ,טלעוו

27 



 קַאבלוק השמ

 .ןריפ ןוא ןטייל ןביוהעגנָא םיא טָאה רע ןוא ןייז ןופ שטנעמ רעד

 ּפָאק םעד טימ טרעטנָאלּפעג רימ ןבָאה ,טניירּפ רעביל ,ןרָאי רעטנזיוט

 ,ךעבענ ,ןרָאװעג טרעטנָאלּפרַאפ ןענייז רימ זיב ,גנוצ רעד טימ ןוא

 ריא ,ןגָאז ךיא לעװ ְךייַא רעבָא .ןכירקוצסױרַא טשינ ,ןעקנַאדעג יד ןיא

 ןיא ןייז ןופ ףירנַאב ןקיצנייא םעד ןדיישעצ טשינ ןפוא םושב טלָאז
 םעד ןופ טעװ ןריפָאסָאליּפ סָאד ביוא ןוא ,ןטובירטַא עקידרתוס ייווצ

 ןרעוו ןטינשעגּפָא ןלעוו רימ זַא ,טשינ ךָאנ סע טסייה ,ןרעהפיוא ןזומ

 ןצנַאגניא טלעוו יד ןענעקרעד ןלעוװו רימ .שינעטנעקרעד רענייר רעד ןופ

 .טניירפ רעביל ,קידנריפָאסָאליפ טשינ

 קערש ַא טימ טנערפענ עיסענג ןיליירפ טָאה -- ?ױזַא יוװ --

 .ענַארפ ריא רַאפ

 ייווצ ןדיישרעטנוא רעירּפ ןּפרַאד רימ ,טבײולרעד ,טביולרעד ---

 ?ץנטעסזיזקע רַאפ ףמַאק :טגָאז ןעמ טרעהעג טָאה ריא .ןפירגַאב ערעדנַא
 .ָאי --

 ןיא ץנעטכיזקע רַאפ ףמַאק ףידנַאב רעד ןַארַאפ זיא םעד ןיא ,ונ

 ךיוא ןרָאװעג טשימרַאפ ןענייז סע .אפוג ץנעטסיזקע -- ףירגַאב ַא ךָאנ

 טשינ רעד וצ טריפרעד םורַא ױזַא ןוא ןפירגַאב ייווצ עקיזָאד יד טָא

 ףמַאק רעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סע .שינעטנעקרעד רעקיטכיר

 ,ןבעל רַאפ טייקיטעט .ןייֵלַא ץנעטסיזקע רַאפ ץנעטסיזקע ב י 7 ו צ

 -פיוא עכעלטכישענ ַא יװ ,טניירפ רעביל ,טעז ריא .ןייז רַאפ טעברַא

 טעטילאער רעד רַאפ ןרָאװעג טרעלקרעד זיא טעטילַאער רעד ןופ גנוסַאפ
 .ןייֵלַא ךיז ןיא

 עטצעל יד טָאה סָאװ ,סּפינש םעד טכיררַאפ טָאה סוקרַאמ יכדרמ

 רע ןוא עציילּפ רעד ףיֹוא םיא וצ ןקוררעביא ץלַא ךיז ןעמונעג טייצ

 : :טדערעג רעטייוו .טָאה

 ,טסילַארָאמ םענופ ,גנוניימ ןיימ טיול ,טמַאטש תועט רעד טָא --

 ןרעפטנערַאפ ּוצ סע טכוז רע ןוא ףמַאק רעד טקיאורמואאב םיא סָאװ

 סטכעלש ןוא סטוג ןופ ןתמא עטולָאסבַא עקידעביא ענייז טימ ןעמַאזוצ

 ןגעו שינָאריא ױזַא סוקרַאמ יכדרמ סיוא ךיז טקירד סָאוװרַאפ ןוא)

 '-סיזקע םיא רַאפ סָאװ ,רעבָא רעקיזיפַאטעמ רעד .(?!סטכעלש ןוא סטונ

 טקיאורמואַאב זיא ,שינעטנעקרעד--- שינעפרעדאב ןייא רָאנ טריט
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 ק" ט נָא מ

 רעטעּפָש ןוא .ןיילַא ךיז ןיא ץנעטסיזקע רעד ןופ רָאנ ,ףמַאק ןופ טשינ

 יו -- רעגניפ ןגנַאל ַא ריא וצ ןגיוצעגסיוא רע טָאה -- ןעז ריא טעוװ

 ןרָאװעג טלמוטעצ ןיא ,רעקיזיפַאטעמ ןוא טסילַארָאמ רעד ,עשטינ ױזַא

 עטצעל יד ןעגנערבסיורַא ,ןליפ ןשיטע ןייז בילוצ ,טנַאקעג טשינ ןוא

 רעיינ ַא ןלַאפעגנייא םיא זיא סע ןוא) קיזיפַאטעמ ןייז ןופ ןטַאטלוזער

 טנעמָאמ רעדנַא ןא גיוא ןופ ןזָאלסױרַא טשינ רָאט ןעמ רעבָא .(קנַאדעג

 רעזדנוא זיא ץנעטסיזקע רעד רַאפ המַאק ןיא :ןפירגַאב עקיזָאד יד ןופ

 . ױזַא ,שטנעמ רעד םיא/ ןָא ןיינַאב טשינ ךיז ןָאק סע ;רעװענ סָאד לכש

 יז .טריטסיזקע ץַאק יד ,טניירפ ןיימ ,רעבָא ,לגענ יד ןא ץאק יד יװ

 רָאנ ,טקוצרַאֿפ יז ןעוו ,טלָאמעד טשינ טלעוו רעד ןיא ןייז ריא טליפ

 טמערַאװ יז ןעוו ,טלָאמעד -- טעטױװיסַאּפ ןופ טייצ רעד ןיא דָארג

 .ןוז רעד ףיוא ךיז

 -ניא ץנעטסיזקע יד טסילש לַאפ םעד טָא ייב ,טעז היא ,טעז ריא

 -רעד :טסייה ןייז לייוו ?סָאװרַאפ טסייוו ריא .טייקיטעט סיוא ןצנַאג

 וצ ךיז ןבעגרעביא :טסייה ןענעקרעד ןוא ,טלעוו רעד ןיא ךיז {ענעּק

 -ייטסיוא יד ,ךיז ןסילשּפָא סָאד דָארנ זיא ףמַאק רעבָא ,טעטילַאער רעד

 זיא ?כש רעד יװ ױזַא ןּוא .סעּפע ןגעקטנַא סעּפע ןופ טעטיוויטקַא ,גנוּל

 לטימ א טשינ רעבירעד רע זיא ,ףמאק ןיא ןשטנעמ םענופ לטימ א

 טשינ ליוװ שינעטנעקרעד יד ןוא טיוב לכש רעד ;שינעטנעקרעד םענופ

 יױזַא ןעמוק רימ .טשינ ןפירגַאב וליפַא .ןבענוצ טשינרָאנ ליוו יז ,ןעיוב

 דניצַא ךייַא ןומ ךיא ןוא ,שינעטנעקרעד רעלענָאיצַארריא רעד ּוצ םורַא

 ,געו םעד טָא ףיױא סױֹרַא ךיוא זיא סָאװ .,ןענַאסנרעב ףיוא ןזייוונָא

 רע ?ייוו ,טייקיטכיזרָאפ ןייז בילוצ ,טעשזדנַאלברַאפ טָאה רע רעבָא

 -ַאנַא רעד .קירוצ ףיוא ךיז רעטניה געוו םעד ןעז טלָאוװעג דימת סָאה

 םענופ ךות ןיא ןירַא טשינ טגנירד ,גנוניימ ןייז טיול ,לכש רעשיטיל

 .דנַאטשנגענ םעד ךרודַא טלַארטש עיציאוטניא יד רָאנ ןוא .םענעבעגעגנ

 ביוא ,הלאש א רעבָא זיא סע ,טניירפ רעביל ,הלאש -ַא רעבָא זיא סע

 .עיציאוטניא רעד ךרוד .טשרע ןכַאז יד ןופ ךות םעד וצ ןעמוק רימ

 -עניא ןייז טלעטשעגנָא טלָאװ ,ןָאסנרעב ,רע ןעוו רשפא  ,סייוו רעוו

 רע ןעוו ,עגר ַא ןיא ןייזטסווואב םענענייא םעד ףיוא קילב ןטסקיניײװ

 םעד רעטנוא ןענופעגסיוא ,ןייז ןָאק ,רע טלָאװ ,ויטקַא טשינ תמאב זיא
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 . ט ע ט י װ י ס ַא ּפ יד ךָאד םָארטש ןקיפיול ,ןכעלרעהפגואמיוא

 ןעניפעג טעוװ ריא ןוא ,טניירפ רעביל ,וצ ךיז טרעה ריא רעבָא

 סנָאסגרעב גנודנעוונָא יד טָא םורָאװ .גנוסַאפפיוא ןייז ןיא הריתס ַא

 ;טייקיטעט ףיוא גונעג זדנוא ךָאד טזייוו י"קילב ןטסקיניײװעניא , םענופ

 ןוא טעטױװטקַא טימ לופ ןעוועגנ דָארג ןיא עגר יד זַא ,טזייווַאב סע

 ַא ןיא רָאפ טמוק שינעטנעקרעד ענייר יד זַא ,ךיוא ךָאד טנָאז ר ע

 ,טימרעד ןעוועג רתוס ךיז טָאה רע ."וויטקַא טשינ ןיב ךיא ,, ןעוו ,עגר

 -טעט ןופ םומינימ א ךיז רעטנַײה ןזאלרעביא טלָאװעג טָאה רע סָאװ

 טנעֶאנ ױזַא ךָאד זיא רע -- טרעױדַאב רע טָאה --- דָאש ַא ןוא .טייק

 רע טָאה ףוס םוצ ןוא ןבעל ןופ דוס םענעליוהרַאפ םוצ ןעגנַאגעגוצ

 .ןייגוצרעבירַא טשינ ריט יד ךיז רַאפ ןסָאלשרַאפ ןַײלַא רָאג

 ןיליירפ טקוקעג טָאה סע .ליטש ןעוועג זיא ןטרָאג ןטעלָאיװ ןיא ןוא

 -ַאב ,טרעדנווװַאב ןוא ןסוקרַאמ ףיוא ןעלסייוו עקידנעלקניפ טימ עיסעננ

 ,קיאור ױזַא טציז רע סָאװ ,ןַאמ ןקידנעקנעד ,ןפרַאש םעד טָא טרעדנווו

 לָאמַאטימ ריא ןיא סע .ליומ ןייז ןופ דלָאנ סָאד ךיז טיש סע ןעוו

 עיסעננ ןיּליירפ רעד ןיא לָאמַאטימ .טסורב רעד ןיא ןרָאװעג םערַאוװ

 ,ריא ךרוד ןָאטעג לּפַאצ ַא טָאה סָאװ ,קנַאדעג א ןופ ןרָאװעג םערַאוו

 טָאה יז .רעסַאװ ןּופ סיױרַא סע טיצ ןעמ ןעוו ,עלעקטָאלּפ ןרעבליז ַא יוװ

 רֶאָנ ןסוקרַאמ טרעדָאפעגפיוא טָאה עדוי 'ר יו ,םעד ןָא טנַאמרעד ךיז

 יכדרמ ןַא ,ןרָאװעג רָאלק גנילצולּפ רעטציא ןזיא ריא .ןבָאה הנותח

 .ןַאמ ריא ןייז וצ טסַאּפעג טלָאװ סָאװ ,רעקיצנייא רעד ןיא סוקרַאפ

 קראטש יא ז .רשר עע דכ א ץַײק טשינ ןוא ר ע
 רךשַאט ןטימ יז ןליקּפָא ןוא ךיז ןשיװ ןעמונעג ןוא ןרָאװעג טיור

 :טקרעמַאב טשינ רעבָא סע טָאה סוקרַאמ יכדרמ .עלעכיט

 ןופ ךוּפיה רעד זוא ןייז העעויר ךעד וא ,אשא ןסיזװ ריס --

 ידכ ,ןפרָאװענּפָא טרעוו טסיינ ןֹופ טייקיטעט טרַא עדעי .טעטיוויטקַא

 ,טעז רעבָא .ץנעטסיזקע רעטולָאסבַא רעד וצ ןעמוקוצ ןענעק ןלָאז רימ

 -רעק רעודנוא טימ ןיילַא רימ ןביילב ,טסיינ-.םעד ּפִא ןפרַאװ רימ ןעוו

 ,תמאב ?שינעטנעקרעד רעזדנוא ןופ לַאװק רעד רע זיא רשפא ןוא ,רעּפ

 ןיוש ןיא ,טשינ טפַאש ,טשינ טיוב סָאװו ,רעּפרעק רעוויסַאּפ רעד

 .םיא ןופ סיוא טשינ ךיז טלייט רע סָאװ ,טימרעד יז וצ רעטנעעג
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 קיטנָאמ

 רעטשרע רעד ךיז טָאה רע ,ןעשטינ טנָאמרעד ןיוש ךייא בָאה ךיא

 -עגפיוא םיא טָאה רע רעבָא ,רעּפרעק ןופ טרעוו םעד ףיוא טלעטשעגּפָא

 סָאו ,םעד בילוצ רשפא .טולָאסבַא ןַא יו טשינ ןוא טרעוו ַא יו ,טסַאפ

 טרעוו ןופ םעֶלבָארּפ רעד טָאה ,טסילַארָאמ רעמ ןעווענ זיא עשטינ

 -רעד ןופ םעלבָארּפ רעד יו ,טײטַאב ןרעקיטכיוו ַא םיא רַאפ טַאהעג

 ,רעּפרעק םעד טימ ךיז טָאה רע זַא ,רָאלק רעבָא זיא סע .שינעטנעק

 ןייז ןנָא;שענמורא ,קידנעוט טשינ ןוא קידנפַאש טשינ טפַאש סָאװ

 ןיב ךיא , .טסיינ םעד ןביירטרַאפ םיא טימ טלָאװעג ןוא ןבעל ןצנַאג

 המשנ יד ןוא ;רעּפרעק רעסיוא טשינרָאנ ןוא .,רעּפרעק ןצנַאגניא רָאנ

 ."רעּפרעק ןיא ןסָאלשעננייַא זיא סָאװ ,סעּפע רַאפ ןעמָאנ ַא רָאנ זיא

 רעגערט םעד רַאפ רעּפרעק םעד ןרימַאלקָארּפ וצ טָאטשנָא רעבָא .ָאי ,אי

 ןקיביא םעד ןופ .קורדסיוא ןקיצנייא םעד סלַא ,שינעטנעקרעד ןופ

 רעמ ןוא ןטרעװו טצַאשענרעביא םיא ךרוד רָאנ רע טָאה ,ןייז םענייר

 .טשינרָאג

 רימ ןלעוו יוזא יו ,טנערפעג רעירפ טָאה ריא ,טניירפ רעביל

 סָאװ ,רעבָא ךיז טכַארטרַאפ ?קידנריפָאזָאליפ טשינ טלעוו יד ןענעקרעד

 ןענעקרעד ןליוו רימ -- ?רימ ןליוו סָאװ ,רעקיזיפַאטעמ רענייר רעד ליוו

 םעד טימ .ןעננורדעגכרוד ןייז ןצנַאגניא ןליוו רימ ,עטולָאסבַא סָאד

 ןדנוא רַאפ ,ןפירגַאב עיינ ןופ יובוצ א סע זיא ייז רַאּפ .ןטולָאסבַא

 ?רעד רעד ןופ טיי ק ר ע כב - ז .רעד ףױא ןזייוװנא ראנ םע ףדאד

 ךָאנ ןעמוקַאבסיױרַא טשינ ןפוא םושב םעד ךרוד ןליוו רעּבָא ,שינעטנעּק

 ןעמוקוצ סָאד .ןשינעטנעק ערעזדנוא וצ בָאװוצ | וו י ט י ז ַא פ א

 .ע י צ ַא נג ע נ רעד ןיא ןעניפענ ךיז זומ טעטילַאער רעטצעל רעד וצ

 ךרוד רָאפ טשינ טמוק ןענעקרעד ןופ סעצָארּפ רעד ,ןידניירפ עביל ,ָא

 ט ש י נ םעד ךרוד דָארג רָאנ ,טייקיטעט רעוויטיזָאּפ ,רעוויטקַא ןַא

 .טסייג ןופ ךיז טיירפַאב רעּפרעק רעזדנוא סָאוו ,םעדכרוד ,ןעקנעד

 טסייג רעיא יוװ ,טניירפ ןיימ ,לָאמַא טקרעמַאב טשינ טָאה ריא

 -ענפיוא עגר א ףיוא טלָאװ ריא יוװ ,טלעטשענּפָא גנילצולּפ ךיז טָאה

 ןיא טנּכערעגנײרַא ךיז טָאה ז יו ? ב רעד ָאיטִא ?ןבעל וצ טרעה

 טלָאמעד טָאה ריא זַא ,ןרעכיזרַאפ זדנוא טנעק ריא רעבָא ,ןרָאי ערעיײַא

 טשינרָאנ ,סעוויסַאּפ סעּפע ןָאטעג רשפא טָאה ריא .טכַארטעג טשינרָאג
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 ןעװ .ע י צ א + ע'נ ןופ קילבנניוא רעד זיא סאד ..קידנעוט .טשינ

 סע .טלעוו רעד ןופ דוס ןטצעל םעד ,עטסקיטכיוו סָאד !עעזרעד רימ

 רעכעלקילבנגיוא רעד טָא ןיא ןוא טסייג רעד עגר ַא ףיוא ןלַאפענּפָא זיא

 -וצּפָא טייקכעלנעמ יד טַאהעג טשינ רעּפרעק רעד טָאה טעטיויטקַאמוא

 -נייא רעד ןיא ןרָאװעג ןדנווושרַאפ זיא רע ,סָאמסָאק םענופ ךיז ןלייט

 :טײקכעלדנעמוא ןא ןיא טייקכעלדנע ןַא יו ,טלעוו רעד ןופ טייקיצ

 זיא רע ןוא "ךיא , רעזדנוא טריױױוװיטַאנענ טנורג ןזיב ךיז טָאה סע

 יי יי א עא יא א א א א יא יא .טייהשטנעמ ,טלעוו ןרָאװעג

 ןוא ךיוה וצ ?סיב ַא טדערעג ןיוש רע טָאה -- ,טניירפ רעביל

 ,ןשטנעמ א טָאה ךיא -- טכייפ ,טכייפ ןעוועג םיא ןענייז ןגיוא ענייז

 רעד ףיוא םורַא רע טייג ,תינעת-לעב למהרבא םיא טפור ןעמ סָאװ

 עלעדיל א ךיז וצ טייהרעליטש טגניז רע ןוא רעזייה יד עזַאּפ טלעוו

 סָאװ ,שטנעמ רעטסלדייא רעד זיא סע .רע טגייווש ךָאנרעד ןוא ַאזַא

 -רעדיוש ,עליטש ַא סעּפע ךיז ןיא טגָארט רע .טנגעגַאב לָאמַא בָאה ךיא

 טייצ עצנַאנ יד םיא ןיא טולב ןייז ןוא ,טלעוו רעד ןופ גנונַא עכעל

 ,רע טניימ סָאװרַאפ ,טניירֿפ רעביל ,טשינ סייוו ךיא ןוא .רעווש וצ

 טכירק טָאג רָאנ זַא ןוא טּפױהרעביא שטנעמ ןייק אטשינ זיא סע זַא

 -- .ןרעסַאװ יד ףיוא ןוא גרעב יד ףיוא םורַא ָאד

 ןשיווצ ךעלעקשזעטס עזָאר יד טלגנעלשעג ךיז ןבָאה ןטרָאנ ןיא ןוא

 .ןוז יד ןעגנַאנעגרעטנוא זיא סע .דרע רעד ןופ ןעקנַאדעג יוװ ,רעמייב יד

 ַא רעטנוא ןופ טָאה עקלשזַאס רענעזָאלרַאפ ַא ןיא טייוו טשינ ָאד ןוא

 -עמַאּפ ךיז טָאה סָאװ ,לרעסַאװ ןיד ַא טצָארּפשעגסױרַא רענייטש עּפוק

 ןסעזענ ןיא עיסעננ ןיליירפ .טייקליטש רעזָאר רעד ןיא טלגערּפעג ךעל

 טָאה יז ןוא ןסוקרַאמ וצ ליפענ ןקידועמעש ריא ןופ ןעמונעצ היט

 ךיז יז טעוװ רעמָאט ,טדערענ טשינ ןוא ,םיא ףיױא טקוקענ טשינ

 סוקרַאמ יכדרמ .ןעוועג טשינ ןטרָאג ןיא זיא רענייק ןוא .ןענייוועצ

 ןגיוא עסַאנ טימ טקוקעג טָאה רע ,קנַאב ןפיוא ןבילקעגפיונוצ ךיז' טָאה

 .גנַאנרעטנוא-ןוז םעד ףיוא

 ,טלעושטנעמ רעד ,שטנעמ-רעטנוא רעד :רע זיא סָאד טָא ןוא --

 טלעוו יד סָאװ ןוא ,טלעוו רעד ןופ סױרַא טשינ םיא טעז ןעמ סָאװ

 .םיִא ןופ סױרַא טשינ ןעמ טעז
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 קי טנָא מ

 -ישטער וצ ױזַא ךעלקירעזייה ןוא ליטש ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא

 :םירפס עטלַא ןופ דיל עטלַא ןַא סעּפע ןריט

 ;טשינ םיא טעז ןעמ ןוא ךָאנ םיא טקוק ןעמ

 2 .ךיילנ :זיא ןעמָאנ ןייז

 ;טשינ םיא טרעהרעד ןעמ ןוא םיא ךָאנ טכרָאה ןעמ

 .ןייּפ :זיא ןעמָאנ ייז

 ;ןעמענמורַא טשינ םיא ןָאק ןעמ ןוא םיא ךָאנ ךיז טיצ ןעמ

 : .ןיילק :זיא ןעמָאנ ןייז

 .רעבירט טשינ זיא ןטנוא ןייז ןוא רערָאלק טשינ זיא ןביוא ןייז

 -- קידנלעווק ץינערג ַא ןָא

 :ןפורנֶא טשינ םיא ןָאק ןעמ

 .ןייז טשינ םעד ןיא קירוצ טכיירגרעד רע

 .טלַאטשעג ַא ןָא טלַאטשעג טסייה סע סָאװ ,סע ןיא סָאד

 .דליב ַא ןֶא דליב סָאד טסייה סע סָאװ ןוא

 ,םינּפ ןייז טשינ ןעמ טעז ,קידנעמוק ןגנעקטנַא םיא

 .טייז עטייווצ ןייז טשינ ןעמ טעז ,קידנעײנכָאנ ןוא

 טרעהרעד רע טָאה דלַאב רָאנ ,ןרָאװעג ןניוװשטנַא ןיא סוקרַאמ

 ַא ריא ןעזרעד ןוא טקוקענמוא ךיז טָאה רע ,עיסעננ ןיליירפ ךיז ןבעל

 עלעכיט סָאד ,ּפָאק םעד טזָאלענּפָארא ןטלַאהעג טָאה יז ,עקידנענייוו

 -רַאפ רע זיא .ןעלסקַא יד טימ טקוצענפיוא םיוק-םיוק ןוא ןניוא יד ייב

 :ריא וצ ןניובענוצ ךיז טרַאצ ךעליורגנ ןוא ןרָאוװעג טרעדנווו

 ךייַא רַאפ ָאד בָאה ךיא סָאו ,קירעיורט ױזַא ןעד סע זיא --

 ?ַאה ,טנעיילעגרָאפ

 וצ ןגױבעגּפָארַא טכירעגמוא רָאנ רעבָא ךיז טָאה עיסעננ ןיליירפ

 ןרעטיב םעד ךרודַא ןוא טנייוועג קרַאטש טָאה יז ,טסורב ןפיוא םיא

 ,ןטעבעג ךיז טָאה םיטש ריא יוװ ,טרעהעג רָאלק סוקרַאמ טָאה ןייווענ

 :ןטעבעג

 -- -- יכדרמ ,רעמ טשינ ןָאק'כ ...ביל ְךייַא בָאה ךיא ,יכדרמ --

 ,ןײרַא רעגניפ-ץיּפש יד ןיא זיב טיור ןרָאװעג סיואכרוד זיא רע

 טסווועג טשינ טָאה רע ןוא ,עקַאט דניק ַא יוװ ,ןצנַאנניא ךיז ןרָאלרַאפ

 .ןרעפטנע ָאד ףרַאד ןעמ סָאװ ,טייהרעטלמוטעצ
= 

 .ןעמוקעג טשינ טלָאמעד ךָאד סע זיא ךודיש ַא וצ



 יוװ ,ףרַאש ןָאטענ טינש ַא לצילב רערַאדילענ רעד טָאה טנווָאניא

 ,עטעדנעלברַאפ טכירענמוא ,רעגריב יד .למיה ןרעביא ,טנעמיד ַא טימ

 -םדוק טּקַאהרַאּפ ןוא רעֶביטש יד ןיא ןפָאלעגניירַא ןעיירשעג טימ ןענייז

 ויא ּסָאװ ,עדוי 'ה .(?סנדָאל ןָא רענריב ַא זיא סָאװ) ,סנדָאל יד ?כ

 טעכושטעגפיוא ךיז טָאה ,רענייז טיילק רעד ןיא רעבָאה לקעז םייב ןסעזעג

 -- טּלמערדעגנייא קירוצ ךעלרעדנווו ןוא ןזייווכעלסיב רָאנ ,הבחרהב

 .ןגיוא ענעּפָא ,ערַאטש טימ

 .טצילבעג טָאה סע
 ,למיה ןרעביא טעשזדנָאלבענ ןבָאה ןרעייפ עננַאל ענרָאפסָאפ יד

 ייז ןבָאה טייקליטש רעד ןיא ןוא זָאלג ןעיולב ,ןטלַאק ַא רעטנוא יװ

 .ןעמענפיוא ןענעק ןניוא יד רָאנ סָאװ ,ןעיירשעג יוװ ,ןעזעגסיוא

 ןופ קע רעד גרעב יד רעטניה ןופ טּפעלשעגסױרַא ךיז טָאה סע

 :רעב יד ןופ ,ערַאמכ יד ,ןכארקעג רעווש זיא יז .רענעסירעצ ַא ערַאמכ א

 טָאטש ןרעביא טמעטעעג סייה טָאה יז ןוא ,יורג ןיא קידנעילט ,סיױרַא

 .קינייוװעניא ךיז ןופ ןליונק עצרַאוװש ךָאנ למיה ןפיוא קידנעלקייק סױרַא

 ןענַאטשעג ןענייז טָאטש ןופ סמערוט עכיוה יד ןוא םימלצ יד

 .טייקליטש רעלעקנוט רעד ןיא טרעווילגרַאפ

 .טרַאוװעג טָאה ןעמ

 טיולבעגפיוא טָאה'ס !למיה םעד ןטלָאּפשענּפיוא טָאה ץילב ַא

 ןוא .טלעװ רעדנַא ןַא ןופ טייקילייה יד ענר א ףיוא ןוא גנילצולּפ

 רע יו ,ײרעלַאנקרעדיװ ַא טימ רענוד ַא ןכָארבעגסױרַא טָאה לָאמַאטימ
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 קיטנָאמ

 קידנפערט טשינ ןלַאפעגּפָארַא ןֹוא טרעטנַאלּפרַאפ ץעגרע ךיז טלָאװ

 .ליצ ןיא

 .רעטצניפ-קָאטש

 רע .ּפָאק ַא ןעמוװשענסױרַא ןיא סערַאמכ יד ןשיוװצ למיה ןיא

 ,סערַאמכ יד ןשיווצ סעיוו עדנַאלב ענעסָאלשעגוצ טימ טגיוועג ךיז טָאה

 ,ןרעדנַא םעד ףיוא ןקלָאו ןייא ןופ ךיז טשטילגענּפָארַא ?יטש ,ליטש

 טניישענּפָא טְלַאק טָאה ,רעטעקַאנ ןוא רעסיורג רעד ,ןברַאש רעד ןוא

 .ןצילב יד ןומ

 ןא טימ ןפָאלענּפָארַא ןיא רעניד רעקשטיטלַא סרָאטקָאד םעד

 יד ןכַאמוצ ןעמונעג קילייא ןוא קינַאג ןופ רענלָאק ןטלעטשענפיוא

 םיא לָאז ןעמ ,קינייװעניא בוטש םוצ ןגירשעג ןזייב טָאה רע ;סנדָאל

 .ןפלעה-וצ ןעז ןטרָאד סעּפע

 ,למיה ןופ סנּפָארט עבָארג ,עטלייצעג טצירּפשעגסױרַא ןבָאה סע

 רעכעד ענעכעלב יד רעביא ,רענניפ טימ יוװ ,קיכליה ןָאטעג ּפַאלק א

 רָאג ןופ רענוד ַא ןסירעגּפָא ךיז טָאה לָאמַאטימ ןוא .טרעהעגפיוא ןוא

 סערַאמכ יד ןשיווצ טרעקעגרעביא ךיז טָאה ּפָאק-רישזרוב רעד .טנעָאנ

 ןיא ןגער רעד טעכוילּפעגּפָארַא טָאה סע .ןרָאװעג ןלַאפרַאפ זיא ןוא

 ןביוהעג טָאה רע ,ןגנָארטעצ סע טָאה טניוו רעד ,רעסַאוװ .תועירי עצנַאנ

 יד רעביא ,ןסאנ יד רעביא ןכעלבירעסַאו עקנַאלב יד ןפרָאוװענ ןוא

 : . .רעמיוב עטלדוקעצ

 .טנערבעג טשינ טָאה ערטקעלע ןייק

 !עמוקעננעמאזוצ ךיז זיא סע ווו ,רעמיצ-סע ןיא רָאטקָאד םייב :

 שינלקנוט רעד ןופ .טכיל ןדנוצעגנָא ןעמ טָאה ,טפאשלעזעג ענענייא

 / ,.ר רבה רעדי.רעמינפ עטרענָאמענּפָא יד ןעזענסױהַא םיוק ךיז ןבָאה

 ןיא טקורעגנײרַא ןגעלענ בלַאה ןיא ,סופ א ףיא סופ ַא טגיײלרַאּפ

 םייב ןסעזענ זיא סוקרַאמ יכדרמ .עקלויל ןייז ןופ טרעכיורעג ןוא ןַאוװיד

 ןיא עלעקעטש סָאד ןטלַאהעג טָאה רֶע ,טרעטַאמעגּפָא ןוא ךיילב שיט

 ץיּפש ןפיוא ,ןקלַאב ןפיוא ,טנעוו יד ףיוא ךיז ױזַא טקוקעג ןוא טנַאה

 טָאה רע .ןסָאריּפַאּפ טלקיוװעג עשימ טָאה שיט טייז ןרעדנַא םייב .זָאנ

 ןדעי ייב ןָאטרַאפ ךיז טלקַאשעגנוצ ןוא ךעלעקרור יד ןיא ןזָאלבעגניירַא

 ןיא יז ,ןעוועג ךיוא זיא עיסעננ ןיליירפ יד ןוא .סָאריּפַאּפ ןקיטרַאפ
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 קַאבלוק השמ/

 רעד ייב עלעקניו ןלעקנוט םעניא טרָאד ץכעוטנָא ריא ןיא ןסעזעג

  טָאה יו ןוא .(!רעכיב טַאהעג ביל טָאה עיסענג ןיליירפ) עקרעשזַאטע

 ךָאנ ןיא סע .ןירַא ליומ ןיא ןיכדרמ טקוקעגניירַא טנוװַא ןצנַאג םעד

 טרעיורטענ ךיוא טנייה סעּפע טָאה סָאו ,עקשטעינָאס רעמיצ ןיא ןעוועג

 -רעבּרַאג ןופ רעציזרָאפ רעקיצײלּפ-טיירב ,רעקיסקווו ַא רענייא ךָאנ ןוא

 טרַאּפשעגנָא ױזַא קידנציז ,טכַאנ יד ןגיושעגּפָא טָאה סָאװ ,ןייארַאפ

 .עבמעג רעד וצ רעגניפ ןטימ

 קידנּפַאט טרעמָאיעג ץלַא ןגער רעד טָאה רעטצניפ רעד ןיא ןסיורד

 : : .רעביטש יד רעביא טנעה עגנַאל עסַאנ טימ
 טייצ וצ טייצ ןופ ךָאנ טגעלפ .ר רבה רעד .ןגיוושעג טָאה ןעמ

 טוט סע יוװ ,ךיז וצ סעּפע קידנעלמרומ זָאנ רעד טימ ןָאט עקשרָאּפ ַא

 . .תומולח עטכעלש ףיוא םיא ןעמוק סע ןעוו ,רעקידנפָאלש ַא לָאמוצ

 ?ַאה ,ןגער ַא --

 יי א

 | .ןגיוושעג רעדיוו טָאה ןעמ ןוא

 ןא ,עליטש ַא עקשטָאנעיל ןעמוקעגניירַא ןיא רדח ןטייווצ ןופ

 ,ןעגנַאנעגכָאנ ריא ןיא רָאטקָאד רעטלַא רעד ןוא ,ענעקָארשעגרעביא

 .ןײרַא לרעיוא ןיא סעּפע ריא טמיורעג ןוא ךיז ןגיובעגרעביא

 ריא טימ טדערעג טשינ רָאטקָאד רעד ןיוש טָאה לַאפ םענעי ךָאנ

 .קנווו ןפיוא טדערעג רעדָא ,טעקשושעגרעביא ךָאנ ךיז ןבָאה ייז ,ךיוה

 יו ןוא טייז א ןופ ןעקשטָאנעיל ףיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה עשימ

 רעד .ןסָאריּפַאּפ ענייז רעטייוו טלקיוועג ,טקרעמַאב טשינרָאג טלָאװ רע

 רָאטקָאד רעד ךיז טגעלפ לַאפ םענעי ךָאנ .ןסענרַאפ ךיז טָאה רָאטקָאד

 -רעד ףכית ךיז טָאה רע רָאנ ,ןסעגרַאפ ,קידנעייטש ,טייצ וצ טייצ ןופ

 ַא ןדנוצעגנָא ןוא ןעגנַאגעגוצ רע זיא ךינ וצ ?סיב ַא ןיוש ןוא טנָאמ

 -קעװַא קיאור ,קיאור טלָאמעד ךיז טָאה עקשטָאנעיל ,ריווַאלק םייב טכיל

 לקעד סָאד טנפעענפיוא םַאזגנַאל ןוא רעמיצ םוצ ןקור ןטימ טצעזעג

 ,ייז ףיוא ןזיוועגנָא ןוא ןטָאנ ןגָארטענוצ ריא טָאה רע .,ריװַאלק ןופ

 ;ּפָאק ןטימ טלקַאשעגוצ טָאה יז ןוא ,סע יז טניימ יד; ביוא
 .ָאי --

 ,ןדָאל יד ןופ ןטלַאּפש יד ןשיווצ טרעקַאלפעגניירַא טָאה ץילב ַא
/ 
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 קיטנַָאמ

 םעדכָאנ ןוא רעטצנעפ יד וצ טעוועריקעגנסיוא ךיז טָאה רעציזרָאפ רעד

 טשינ סעּפע סע טָאה םענייק רעבָא ,ערעדנַא ןגָאז סָאװ ,ןָאטענ קוק א

 .קיאור ןציז ןבילבעג יױזַא קירוצ רע זיא ,טרעמיקענ

 טזָאלענסױרַא .ר רבח רעד טָאה -- !?אה ,קיטעמוא זיא סע --

 ,ליומ ןופ ךיור םעד

 ןיא עיצולָאװער רעלַאיצַאס ןופ ןטייצ יד ןיא וליפַא ,ָאי ,ָאי --

 ןוא ןטימ ןיא טקַאהענּפָא טָאה רָאטקָאד רעד רָאנ -- רבח ,קיטעמוא

 .רעיוא ןפיוא סעּפע ריא ןגָאז ןעקשטָאנעיל וצ ךיז ןגיובעגרעביא
 טזָאלעגסױרַא ,עקלויל רעד ןופ ךיור םעד ןגיוזעג טָאה .ר רבח רעד

 טימ טעקשרָאּפעג למערד ןופ יו ץְלַא טָאה רע ןוא ,ןליונק ךיז םורַא

 םַאלפ ןפיוא ןניוא עטלמערענמורַא יד ןעמונעגפיונוצ טָאה רע .זָאנ רעד

 -עגנָא קידנגיל ,רענייטש ןייז ףיוא טורעגנ ,ױזַא טורעג ןוא טכיל ןופ ;

 .ןאויד םענופ עלעשיק ןפיוא טרַאּפש

 .טגָאזעגּפָא קיליײַא סעּפע טָאה לָאיפייפ רעד

 טניפעג סוקרַאמ זַא ,טּפַאכעג טשרע ךיז טָאה רָאטקָאד רעד ןוא

 קידנעלקַאשוצ טעוועריקענסיוא ךיז טָאה רע ,רעמיצ ןיא ךיוא ָאד ךיז

 :קידנעגניזוצ' ןוא ּפָאק ןטימ

 ...ןלטב רבוע ,תועמשמ .,ןיוש טסיב ,?טָאמ ,לטָאמ --

 לוטש ןפיוא ,סוקרַאמ יכדרמ ,םיא וצ ןָאטענ רעק ַא ךיז טָאה רע

 טקוקרַאפ ױזַא ןבילבעג רעירפ סָאװ טייקיאור רענעגייא רעד טימ ןוא

 ,טסווועג טשינ טָאה רע .סעציילּפ ענעגיובענרעכיא סרָאטקָאד םעד ףיוא

 לייוורעד רעבָא טָאה .ר רבח רעד .ןרעפטנע םעד ףיוא ףרַאד ןעמ סָאװ

 ךיז טָאה ,ןניוא יד ןופ זייַא ןעיולב םעד טימ ןסוקרַאמ ןטסָאמענּפָא

 ןופ יו ,ךָאנרעד ןוא סעּפע ןענַאמרעד ךיז טלָאװעג ,טכַארטרַאפ סעּפע

 :רענניפ ַא םיא וצ ןניוצענסיוא רע טָאה ,ףָאלש

 ?זיא סָאװ ?קיזיפַאטעמ , רעייַא ןוא ---

 ,טליופעג ךעליירנ ךיז טָאה רע ןוא ,טקוקענ טָאה סוקראמ יכדרמ

 רע ,רָאלק וצ ןיוש ןעוועג ,ךיז טכַאד -"קיזיפַאטעמ , ןייז םיא זיִא סע ןוא

 ףיוא ןניוא עניילק ענייז טריפענרעבירא רע טָאה ,ריא ןנעוװ ןדייר לָאז

 -ענ טָאה עשימ ןוא -- טָאר א םיא ייב טנערפעג טלָאװ 'רע יו ,ןעשימ

 ,םיא וצ טלכיימשעג ,ןסָאריּפַאּפ יד טלקיוו
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 .טשינרָאנ --

 ...?ךָאד ,ךָאד רעבָא --

 ןסָאשענסױרַא גנילצולּפ טָאה -- ,עיצַאנענ ןופ עיפָאזָאליפ זיא סע

 -צניפ רעד ןיא ןטרָאד ץענרע ריא זיא סע ןּוא עיסעננ ןיליירפ לקניוו ןופ

 .ןיירַא םינּפ ןיא טולב סָאד ןעמוקענ אמתסמ רעט

 .רעיוא םוצ טנַאה יד טניילענוצ .ר רבח רעד טָאה -- ?יװ --

 ןיליירפ !רעד טָאטשנָא ןוא ןניובעגרעביא ךיז טָאה סוקרַאמ יכדרמ

 :טרעפטנעעג ןיוש רע טָאה עיסענג

 ,ןעניימ רימ .שינעטנעקרעד ןופ טקַא ןַא יו ,עיצַאנענ .עיצַאגענ --

 סעצָארּפ ןויטיזָאּפ א ךרוד טשינ טלעוו יד טנעקרעד שטנעמ רעד זַא

 רעד ןשוו( .,טלָאמעד רדָארְו ,ןעקנעד טשַינ םעד ךרוד רָאנ ,ןעקנעד .ןופ

 .עיצַאנענ ;ןָא סע ןפור רימ סָאװ ,רעּפרעק ןופ טלײטענּפָא זיא טסיינ

 .,,מה ---

 ךיז ףרַאד טלעוו רעד ןופ ?יפעג םעד טָא ףיוא זַא ,ןביולג רימ

 סָאװ ,טיילעמירא יד ביל ןבָאה רימ ,ָאי .טֿפַאשלעזענ יד ןעיובפיוא

 טימ רעזייה יד רעביא ןעיינ סָאו ,יד ,ןבענ םוצ סָאוו טשינרָאנ ןבָאה

 .סעציילּפ יד ףיוא סעברָאט יד

 טָאה -- .ןאמירֶא ןַא ןופ המשנ ַא ךייַא ןיא טציז סע ?ייוו ---

 .ה רבח רער טנאועגניירא ןייּב

 -- ןרָאװעג טבעלַאב לָאמַא טימ זיא סוקרַאמ יכדרמ ,ָאי ,ָאי --

 ?תמאב ?טקרעמַאב ךיוא סע ריא טָאה :ָאי .יױזַא ךיוא ןיימ ךיא

 ?שטנעמרעטנוא ןַא ןופ המשנ יִד עקַאט ךיא בָאה ?תמאב --

 .ןגיושעג טָאה .ר רבח רעד

 ןוא ץילב רעניד ַא ןטינשעגניירַא ךיז טָאה ןדָאל יד ךרודַא ןוא

 טשינ ץענרע ָאד טָא טזָאלעגּפָארַא ךיז םיא ךאנ ךיילנ טָאה -רענוד  ַא

 ,טייוו

 קַאבַאט םעד טרַאשענפיונוצ טָאה רע ,ןביוהענפיוא ךיִז טָאה עשימ

 :קידנעלכיימש טגָאזענ ןןוא שיט ןופ

 בָאה'כ .טײלעמירַא .יד ןיא טייקנייש א אד תמאּב זיא סע --

 יד ףיוא עבראט א טימ רעלטעב ןטְלַא ןַא ריט ַא ייב ןעזענ .ןטלמונַא

 .ֹוניִבֶא םהרבַא רעתמא ןַא -- סעציײילּפ
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 ןעגנַאגעג טשינ ךָאד זיא ,טניירפ .ןיימ ,ּוניבֶא םהרבַא רעבָא --

 ןסירעגרעביא םיא טָאה -- ןטלעצעג יד רעביא רָאנ ,רעזייה יד רעביִא !

 ,רָאטקָאד רעד

 םעד קידנעלכיימש ןביוהעגפיוא ןעּפַאּפ ריא ףיוא טָאה עקשטָאנעיל

 -ענ ַאזַא קנו ַא טימ ןוא טרעפטנעעגּפָא ךעלקילג ריא טָאה רע ,ּפָאק

 .ןליּפש םוצ טיירג טשינ ןיא יז ביוא ,סנייארַאפ ןיוש טגערפ

 --- יאדוװַא

 -- -- -- .טיוט סעזַא

 ריא .טלָאװ סע יוװ ,עלעקניוו ןדימ םענופ סױרַא זיא עקשטעינָאס

 ןענַאטשעג יז זיא ריװַאלק םייב ָאד .ןרעה םוצ שינלקנוט יד טדַאשעג

 טרעהענוצ ךיז טָאה יז ןוא ,לרעּפש ַא יװ ,עקיאיורנ ַא ןוא ענעמונַאב ַא

 עטיירב ןיא טציילפעג ןרעסַאװ יד;ןיוש ןבָאה ןסיורד .ךיוא ןניוא יד טימ

 רעכעד יד ןופ ןוא טנעװו יד ןופ ךעליירפ טלזירענ טָאה סע ;סעילַאפ

 .רעסַאװ סנּפָארט טימ ןוא עידָאלעמ טימ ּפָארַא

 :טּכַארטעג ןוא טרַאּפשעגנָא .ר רבח רעד ןנעלענ ןזיא סע ןוא

 ,ןעמווושעגרעכירַא זיא יז ?ןברָאטשעג גנירג ױזַא ,עזַא ,יז זיא קסָאװרַאפ

 יז טָאה סָאװרַאפ ןוא ,טלעוו רעד ןיא ןיהַא עלעפיש ךייוו ַא' ףיוא יוװ

 ךיז טקידנע ןעד יצ ?עקשטיטלַא יד ,טלכיימשעג דלימ ןוא וויאַאנ יױזַא

 ?עידָאלעמ א טימ סנטייוו רעד ןיא ןבעל סָאד

 אמתסמ ןַױש טעװ רע זַא ,ה רבח רעד טכַארטענ טָאה סע ןוא

 ַא טימ ןוא ,עסָאק ַא טימ ןעמוק ןעמ טעוװ םיא וצ ,שרעדנַא ןברַאטש

 ױױזַא ןוא ,תועמשמ ,ןזָאל טשינ ךיז טעוו רע לייוו ,עסָאק רעטסָאררַאפ

 ..טשינ םידדצ עדייב ,ןעמוקנָא טשינ סע טעוװ גנירג

 םעד טימ קירוצ ןוא ליד ןפיוא טסָארּפ ןניּפשענסיױא טָאה רע

 -ענ טָאה רע .ןַאװיד ןיא ןרָאװעג ןעקנוזרַאפ ןניוא יד רעביא ?טיה

 .זָאנ רעד טמ טעקשרַאּפ

 ךיוב ןרעווש ןפיוא טעלישז ןטעליּפשעגפיוא ןַא טימ רָאטקָאד רעד

 ןקילּב ןפרָאװעג ךעלענייא עסַאנ ,עניילק יד טימ ןוא טלקָאשעצ ךיז טָאה

 ןעועג זיא רע ןוא ,טרעה רענעי ױזַא יוװ ,רעדנוזַאב ןכעלטיא ףיוא

 ּפעק ענעזָאלענּפָארַא טימ עטרירעג טציז ןעמ סָאװ ,רַאבקנַאד ךעליירג

 : .?טּקנַאצ , ןעמ ןוא
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 ןעמ ןוא -- ןָאטעג טכַארט ַא עקַאט רע טָאה טרָאװ סָאד טָא
 ."טקנַאצ ,

 -- ןייֵלַא ןעווענ .ךָאד ןיא ןעמעלַא ןופ רעמ טרעטסיײגַאב רעבָא

 ,גנוטכיר רעד ןיא ןָאטעג יירשעג ַא ליּפש ןטימניא טָאה רע ,רָאטקָאד רעד

 :ןַאװיד רעד ןענַאטשעג זיא'ס ווו

 טלָאמעד ...סָאװ טָא ..!ןסַאג יד ףיוא קיזומ זדנוא טינ ...!קיזומ ---

 ...טשינ רעירפ ...טכַאמ יד ןבענּפָא ךייַא רימ ןלעוו

 רע זַא ,רָאטקָאד םעד ןרעפטנעּפָא םיא ןעמ לָאז ױזַא יוװ רָאנ

 ןפיוא ןעקשטָאנעיל טעקשוש ןוא ןניובעגרעביא רעדיוו ןיוש טייטש

 עגר רעד ןיא ,ךיז טכַאד ,סע טָאה ןעמ ,ןגיוושעג ןבָאה עלַא ,לרעיוא

 רע יו ,עשימ ןביוהענפיוא טכירעגמוא ךיז טָאה סע .טכַארטעגנ טשינ !

 -ענּפָא טָאה רע ןוא ,סקיטכיוו ךעליירג סעּפע ןסָאלשַאב גנילצולּפ טלָאװ

 ;טייז ַא ןָא רָאטקָאד םעד ןפור

 ?רע זיא ווו ןוא --

 ?רעוו --

 ?רע --
 טלָאװעג ךיז טָאה -- ,טשינ סייוו'כ ...?לָאמַא טימ סעּפע סָאװ ---

 ןבענענוצ דלַאב טָאה רע רָאנ ,ןכַאמסױרַא םיא ןופ רָאטקָאד רעד

 :טייהרעטנערענפיוא

 .לַאטש ןיא ,רע טגיל ץעגרע לַאטש ןיא --

 ףייפ ַא טימ טיירדענסיוא שירעגנויליווו םיא ןופ ךיז טָאה עשימ

 ױזַא טייהרעכינ ןעמונעג ןיוש ךיז טָאה רָאטקָאד רעד ןוא .ןּפיל יד ףיוא

 .לָאיפייפ םוצ

 ןעמעלַא טָאה סָאװ ,ךַאז ענדָאמ ַא רעדיו טריסַאּפ טָאה ָאד רָאנ

 רַאפ ןעוועג טשינ ,ךעלטנגייא ,זיא סע םגה ,טלסײרטעגפיוַא קיניײװעניא

 .טנורג ןייק םעד

 ןוא ,רענעקַארשעגרעביא ןַא ןענַאטשענּפױַא ןיא סוקרַאמ יכדרמ

 ,עמיטש יד םיא ןופ טרעהעגסױרַא טָאה ןעמ סָאו םיוק ,ךיילב-ךיילב

 :ךעלטייד טגָאזעג טָאה רע רעבָא

 .ןברַאטש געט יד לעװ ךיא זַא ,עניימ טניירפ ,סיֹוא טזייוו סע ---

 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד ,ןקָארשרעד ךיז בָאה ךיא סָאװ ,רימ טקידלושטנַא
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 וצ טדנעוועג ךיז רע טָאה -- ,טעז רעבָא .טכירעגמוא ךיוא רימ רַאפ

 רשפא ,ןָאטעג טכַארט ַא טלָאמעד ןבָאה רימ ןוא --- עיסענג ןיליירפ רעד

 ..!ןפראדאב טשינ ןיוש סע ךיא לעװ
 םייב טוה םעד ןעמונעגּפָארַא ןוא ךיג ףיוא ןעגנַאגענוצ זיא רע ןוא

 טָאה ,גנַאגסױרַא םייב קידנעייטש ןיוש ,ךָאנרעד ןוא ריט ןופ רעגנעה

 יו ,ןסעזענ ץלַא ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןעמעלַא ֹוצ טעוועריקעגסיוא ךיז רע

 .רָאפ ָאד טמוק סע סָאװ ,ןענַאטשרַאפ טוג טשינ ןטלָאװ יז

 טייז ...טקיאורמואַאב רעטציא ְךייַא בָאה ךיא סָאװ ,?חומ טייז ---

 ןזיב טגײנרַאּפ ףיט ךיז טָאה רע ןוא ...לחומ טייז !עניימ טניירפ ,לחומ

 .טייז ןייז ןופ ןטעב-הליחמ ןימ ַא טײטַאב טָאה סע סָאװ ,רעּפרעק ןבלַאה

 וצ טזָאלעגסױרַא טָאה יז .ןענַאטשעגפיוא זיא עיסענג ןיליירפ יד

 רעקיציײלּפטיירב רעד .טשינ רעמ רעבָא ,ןוה ַא יװ ,יירשענ ַא םיא

 טָאה ןעמ ןוא טנעה ענייז ףיוא ּפַאכ ַא ןבעגעג ָאד ריא טָאה רעציזרָאפ

 .ןַאוװיד םוצ עקידעשעה  ַא ןיוש ןגָארטעגוצ ריא
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 צז

 עיהי '-

 .לטעלב .קקיטנַאקריפ ַא ןנעלעג ןיא עלעסעג ןלָאמש ןופ קורב ןפיוא

 ןעװעג ןרָאל יד ןענייז םוטעמוא .דעטצנעֿפ ַא ןופ טכיל ערעטיש

 .ןגָאלשרַאפ

 ןטיױט םעד ךרודַא טזײרּפשעג טכַאנ רעד ןיא טעּפש טָאה עשימ

 'קידנעלצנערבוצ טירט יד ןפורעגּפָא רעווש ךיז ןבָאה סע .םייהַא עלעסעג

 .קורב ןרעפיא רענייז ענַאּפש רעד ןופ ןזייא-םעד טימ טייקליטש רעד ןיא

 ;:טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה ?רעטצנעפ םייב

 זיא ןגנעקטנַא טנַאװו ןפיוא .בוטש עקיטנַאקריפ ,עיורנ ,עטעקַאנ ַא

 ןייא .טַאלברעפיצ םעד ףיוא ךעלעמילב טימ רענייז רעטְלַא ןַא ןעננאהעג

 ןוא ךיז ןָאטענ קור ַא ,ןעגנַאגעגמורַא םיא ףיוא זיא רעזייוו רעסיורג

 .ןעגנַאגעגקעװַא ןוא -- גנורּפש ַא ,ןעגנַאגעגקעװַא

 "ר ןענַאטשעג ןיא ,טנַאװ םוצ ןגָאלשעגוצ יו ,רענייז ןרעטנוא

 ןַא ,סעיוװ ענעזָאלענּפָארַא טימ ןענַאטשעג ןיא רע .ןפָאלשענ ןוא עדוי

 ךיז טָאה ?קידעּפמָאּפ םענופ טָארד רעגנַאל רעד ןוא ,לברַא ןַא ןיא ?ברַא

 ,לטיה ןטלטַאּפעצ ןייז רעטניה טנעװַאב ימ סיורנ טימ

 רעמיצ ןצנַאנ םעד .ןעוועג טשינ בוטש ןיא ןענייז ךעלקנעב ןייק

 סָאװ .עטַארעצ רעטלַא זַא טימ טקעדעגרעביא שיט ַא ןעמונרַאּפ טָאה

 רעד סָאװ ,ךעלעמילב ענענייא יד טימ טלָאמַאב לָאמַא ןעוועג ןיא

 ןיא רעלעט םענעכַארבענּפָא ןלָאמטש ַא ןיא שיט ןפיוא .טַאלברעפיצ

 טָאה ייברעד .גנירעה רערַאד ,רעגנַאל ַא .ננירעה א ןגיוצעגסיוא .ןגעלעג

 .קינתבש ַא ןיא טקעטשענניירַא ?טכיל ַא טנערבעג

 סע .רעטצנעפ םענופ ןניוא יד טּפַאכענוצ ךינ ףיוא טָאה עשימ

 .ןָאטעג גנַאב סעּפע םיא טָאה
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 ...סנייז ךיוא טוט יכדרמ ןוא ךַאז ןייז טוט עשימ

 א ךרוד דשח טימ ןָאטעג קוק א טָאה טכיזעג ךיילב ןייא רָאנ

 רעד ןסעזעג זיא קינַאג-ַא ףיוא ןוא .טקרעמאב סע טָאה ןעמ .רעטצנעּפ

 ןיא ,רעטייר רעניורב ַא .טלכיימשעג ןוא רעגריבניילק רעטרעגָאמעגסיוא

 ,ןרָאװעג ןלַאפרַאפ זיא ןוא וצּפָארַא טנָאיעגקעװַא טָאה ,עכַאּפַאּפ ַא

 .טָאטש ןרעטניהַא ןופ ביוטש םעניא ,ןיוש םעטָא ןייא ןיא

 .טָאטש רערענָאיצולָאװער רעד ןיא ןביוהעגנָא סעּפע ךיז טָאה סע

 ןפיוא ,ךעלצלעה ערעייז ןיא ןניל סָאוו ,םירעװ-רעסַאוו יד ןַארַאפ

 .ןופ ךעלערעה עגנַאל יד סױרַא לָאמוצ ןקעטש ייז ,ןכייט יד ןופ טנורג

 ןופ ןגיל ןביילב הנכס ַא ייב רעבָא ,ןכרָאה ןוא ,ןעעז ןוא רעביטש יד

 .םיילש ןיא ךעלצלעה עטלַאק רָאנ ייז

 !קערש ןיא עסַאמ יד ,עסַאמ יד

 זיא יז רעבָא ,ןַאקרַאּפ ַא רעטניהַא ןופ ,םעדיוב ןכרוד טקוק יז

 טרָאד ןוא ָאד ךיז ןרעטנַאלּפ ןניוא עריא ;טרעה ןוא טעז יז ;ָאטשינ

 .ָאטשינ זיא יז רעבָא ,סיפ יד ןשיווצ

 .עסַאמ יד טָא ןעזעג טשינ טָאה רענייק

 ,טָאטש קע םייב ןוא ,שטנעמ א טייהרעליטש ןסָאשרעד טרעוו סע

  ןיא יז יוװ ,ליוק יד טעז סָאװ ,ץרַאה ַא ךיז טלּפַאצ ,ןוויוא ןַא רעטניה

 עסַאמ יד .ןברַאש םעד טרעכעלענכרוד טָאה ןוא ןייֹרַא זיא ןוא סױרַא

 יז -- ןגיוא ןייק טשינ ןוא ,טרעה יז -- ןרעיוא ןייק טשינ ףרַאדַאב

 .ןָאטעג ריא ,ריא סע ןעמ טָאה ,ןעמוקענמוא זיא רעצעמע ביוא ןוא .טעז

 טסייר יירשענ ַא .דוס ַא זיא סע םורָאװ ,םַאזיורנ עסאמ יד טנייווש סע
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 0 ר קַאבלוק השמ

 ךרוד ןוא .ּסע יז טקעדרַאפ -- טולב ,סע יז טעייטרַאפ -- סױרַא ךיז

 ;ןָא יז טגָאז ,רערעדנַא רעד וצ בוטש ןייא ןופ ,סַאג וצ סַאג ןופ טנעוו יד

 ..!ךיוה טשינ טדער ,גייווש ,נייווש ----

 -רעבירַא ,עלעקפָאס ןבורח םעד ףיוא ןנעלענ זיא סוקרַאמ יכדרמ

 -רַאטּפעגפױרַא רָאנ ןבָאה סע ןוא ,ּפָאק ןרעביא ערדלָאק ַא טימ טקעדעג

 ןוא טשוחימראפ ןגעלענ זיא רע .סיפ עננַאל רָאֹּפ יד םיא ןופ טעשט

 ,ןעזעג ןוא טרעהעג טָאה רע ןוא .ןלױפַאב יז טָאה ױזַא תמחמ ,טכרָאהעג

 ןגָארטרעד ךיז ןבָאה ןטייוװנופ .טולב ךיז טסינ םוטעמוא יוװ ,ןעזעג

 ןדליו ,ןדסערפ טימ טקעמשענ טָאה סע ,תונחמ ןופ טירט עטסערּפעג

 : = יי == יי יןנעבעימוהא ןעכייו ווא ןוא ,בייל

 א טימ ןיײרַא בוטש ןיא ךךיז וצ טנָאיעגניירַא ךיז טָאה עשימ

 טּפַאלקעג רעדיוו ןיוש סע טָאה טָאטש ןיא טרָאד .סעציילּפ יד ףיוא סקיב

 קיאור יוזַא ,רדס ַאזַא טימ רעבָא ,רעפרַאוװנליױק יד ןופ טעקרישטעג ןוא

 יו ,טָאטש ַא ןיא ליטש ױזַא טשינ לָאמנייק זיא םע) ?יטש ױזַא ןוא

 יד ןפָאלענכרוד זיא רע .(טכַאלש ַא ןיא רָאפ טמוק סע ןעוו ,טלָאמעד

 רָאטקָאד רעד .ןענוּפענ טשינ םענייק ןוא ןרעמיצ עלעקנוט-קיטעמוא

 -רעבירַא .סנטיײצַאב ,סיוא טזייוו ,ןיוש ךיז ןבָאה ןעקשטָאנעיל טימ

 רעדיילק יד ןפרָאװעגסױרַא ,סרעמלַא יד ןָאטעג ןפע ןַא רע טָאה .ןבילקעג

 .עלעקעּפ ןיילק ַא ךיז רַאפ טקַאּפעגפיונוצ שינעלייַא ןיא ןוא ,ליד ןפיוא

 -פָאלש ןיִא ַאּפַאּפ ןייז ייב זַא ,טקרעמַאב עשימ טָאה טציא טשרע ןוא

 ןשיװצ .עלענייטש ַא ןיא לקירַאנַאק ַא רעטצנעפ ןרעביא טגנעה רעמיצ
 טָאה עלענייפ סָאד ןוא רעקוצ ?קיטש ַא ןנעלענ זיא טרָאד ךעלטערד יד

 -סױרַא קירעגנוה סע טָאה ןוא הףיֹורַא ףיוא לפונ םעד ןסיררַאפ ןטלַאהעג

 ןופ טרעטַאּלפענוצ טייצ וצ טייצ ןופ ןיוש רעבָא ןבָאה ןביוש יד .ןסעגענ

 סע ןוא עלענייטש סָאד ןעמונענּפָארַא ,ףױרַא זיא רע .יירעסיש רעד

 .רעטצנעפ םייב ליד ןפיוא טלעטשעגקעוװוַא

 ,סיוא טזייו ,טָאה ןעמ ,ןָאטעג ףור ַא רעוו םיא טָאה ףיוה ןופ י

 טָאה סע .טלײאענ טשינ ךיז טָאה רע רעבָא ,טרַאװעגּפָא םיא ןטרָאד

 -יורט ענענייא יד טָא ןיא יװ ,טייקלקנוט ַאזַא ךיוא טכַאוװרעד םיא ןיא

 ןופ ענייא סָאו ,ןטעב ענעבמעד ערעווש יד .ןרעמיצ עלעקנוט-קירע

 זיא עמַאמ ןייז ןעוו ,םייצ רענעי ןופ טעברַאפ ןענַאטשעג ןיוש זיא .ייז
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 קיטנָאמ

 עטיובעגירעכיז יד ןופ ןטָאש רעקיביוטש רעד ןוא ,ןברָאטשעגנ םיא

 .ןעמונעגמורַא קידנגָאנ ןוַא קידעבעל םיא ןבָאה ןדָאמָאק ןוא סרעמלַא

 סָאװ ,רעּפרעק-טלּפָאט ַא ,רעּפרעק ןטייווצ ַא יוװ ,טליפרעד ייז טָאה רע

 .ןָאטעג גנַאב םיא טָאה סע ןוא .ןלַײטּפָא םיא ןופ טציא ךיז ףרַאד

 םוצ ריט יד טנפעענרעדנַאנופ ןוא ןעננַאנעגוצ רע זיא עילָאװַאּפ

 ,םעּפע רָאנ ,שינלקנט עליטש ענעגייא ,עקיבױטש יד ;רעמיצסע

 -עננײרַא טָאה רע .לקניו ןיא ןָאטעג קור ַא טרָאד ךיז טָאה סעּפע

 ,ןוויוא םייב ,שינלקנוט רעד ןיא :ןעזרעד גנילצולּפ ןוא ּפָאק םעד טקעטש

 סע ןוא ,רענייז רעדורב רעד ןסעזענ ןיא ,לוטש ַא רעניא קידנטייר

 טָאה רע .םיא ףיױא טרַאװעג ױזַא סע טלָאװ רע יוװ ,ןעזענסיוא טָאה

 טימ ןוא ?טנעוװלוטש ןפיוא טנעה יד טניולראפ .,קינָאיּפ ,ןטלאהעג

 ןבָאה ערעייז ןניוא יד .יױזַא םתס טקוקעגסיורא ןניוא ענעּפָא ,עראטש

 ןוא גנַאל ןגָארטעגסױא ןבָאה עדייב ןוא ,ךיז טלעטשענּפָא ,טנגענַאב ךיז

 ןעמ זַא ,סיוא טזייוו ,רעבָא .קילב ןקידהנושמ ןקיטציא םעד קידנגייוװש

 טכַאלעגרעדנַאנופ ךיז טָאה קינָאיל תמהמ -טדערעגנעמַאזוצ ךיז - טָאה

 ןוא קיאור טָאה עשימ ןוא לרעטכעלענ ןלענ ,םענדילז ,ןזייב א טימ

 טָאה עשימ .סעציילּפ יד ןופ סקיב יד ןעמענּפָארַא ןעמונענ ךעלעמַצּפ

 ,ןיהַא טקוקעג ץלַא ןוא לסעלשנליוק סָאד טנכערעגסיוא ױזַא טּפַאטַאב

 רע .םענייז רעדורב םעד ןופ םינּפ םענעכָארקעגּפָא םעד ףיוא טקוקעג

 יד ןופ ןכַאלפ יד לטנעוולוטש ןפיוא ,קינָאיל ,טײרּפשעגסױא טָאה

 .טרָאװעג ןוא ,עבמָאנ יד ייז ףיוא טרַאּפשעגנָא ,טנעה

 ?9 ?ונ --

 .רעייפ ַא ןַאטעג ץעז ַא טָאה סע

 -עגרעביא ךיז טָאה סע יוװ ,ןעזרעד ךיור םעד ךרודַא טָאה עשימ

 ,רעטניהַא ףיוא ןָאטענ לַאפ ַא ןבָאה םסיפ רָאֹּפ א ,לוטש יד טרעּק

 טולב יוװ ,רָאלק ,רָאלק טרעהענסיורַא ךיז טָאה סע ןוא ,ךיז רעּבירַא

 .ענָאלדָאּפ רעד ןָא טּפַאלקעג ןבָאה ערעווש סנּפָארט יו ,ןסָאגעג טָאה

 .טשינ רעכיז ,טרעהעג טשינ יי טָאה יירשעג ןייק רעבָא

 .ליטש

 -סע ןופ ןריט עבלַאה עדייב טכַאמעגוצ ,קיטכיזרָאפ סיורַא זיא רע

 ּפַאכ ַא רע טָאה ךיג ףיוא .ליטש זיא סע .טרעהענוצ ךיז ןוא ,רעמיצ
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 קַאבלוק השמ

 ןפָאלעגסױרַא ןיא ןוא לָאמַאכָאנ ךיז טקוקעגמורַא ,עלעקעּפ סָאד ןָאטעג

 : ;ריט-רעטניה רעד ךרודא

 ןענַאטשעג זיא יז .ףיוה ןיא םיא ףיוא טרַאוװעג טָאה עקשטעינָאס

 ףיוא קַאזנקור ַא טימ ןוא עקטרוק ענרעדעל ַא ןיא ןָאטעגנָא ,טנַאװ םייב

 ןוא ,ךיא ףיוא קידנקוק טשינ ,ןפָאלענוצ זיא רע ;ןעלסקַא עלָאמש עריא

 יד םיא וצ ןבױהעגרעפַא טָאה יז ,סנייז עלעקעּפ סָאד ןבעגעגרעביא

 . טריסַאּפ סע טָאה סָאװ ,ןגערפ םיא טלָאוװענ ,עקשטעבמָאג עכיילב עֶלָאמש

 .טלייַאעג ךיז טָאה ,טזָאלרעד טשינ טָאה רע רעבָא ,קינייװעניא ןטרָאד

 קע ןפיוא טנַאה ןטימ ןזיוועגנָא ,ןָאטעג שוק ַא ךינ ףיוא ריא טָאה רע

 יז רע טָאה טרָאד .ןיהַא ןריפ טנַאה ןרַאפ ןעמונעג יז ןיוש ןוא ,ףיוה

 רעדלעפ יד ןיא ,ןַאקרַאּפ םענעכָארבענפיוא םעד ךרודַא ,טײלגַאבסױרַא

 ךיז ןגירקסיורַא רעכינ סָאװ ןסייהעג ןוא ,לָאמַאכָאנ ןָאטעג שוק ַא ,ןירַא

 ,רעיוט םוצ קירוצ טרעקענמוא ךיז רע טָאה ןיילַא .סױרַא טָאטש רעד ןופ

 -עּננירַא יווװ זיא ןוא ,טנפעענפיוא ןצנַאנניא ןוא קיטכיזרָאפ םיא טָאה

 : .ןיײרַא סַאנ רעד ןיא ןעגנורּפש

 .ןרעױט יד ןופ טנעוװו עבָארנ יד ןשיװצ ןנעלעג זיא אנוש רעד

 טייצ ןופ ,דרע רעד ייב עמאס ןגעלפ ,סינ עשילעוו יװ ,ּפעק עקיצנייא

 -נײרַא ףכית קירוצ ןוא סױרַא סעווניר יד ןופ ןָאט ךירק ַא ,טייצ וצ

 ,טנעוו יד רַאפ ,טָארט ייב טָארט ,ןעגְנַאגעג זיא רע .ןרעוו טּפעלשעג

 טָאה רע ןוא ,םורַא םעד וצ רעּפרעק ןצנַאנ םעד טימ ךיז טרעהעגנוצ

 א סעּפע םיא טָאה לָאמַאטימ ןוא ...ןפָאשענרעביא .ןסָאשעגרעביא ךיז

 טשינ סנױזַא טא לָאמנייק טָאה רע ,ןעמונעגנכרודַא דיירפ עסיורג

 :טריּפשעג

 ;ך אה שי מט ט טי2ד דא --

 רע סָאװ ,טכיל עקרַאטש ַאזַא טלַארטשעגסױרַא םיא ןופ טָאה'ס

 -סיוא םיא זיא סע .טנעה יד טימ ןּפַאטנָא טנָאקעג ,ךיז טכַאד ,יז טָאה

 טניל טנעה ענייז ןיא ;טָאטש רעד רַאפ רעקיטכיוו זיא רע זַא ,ןעמוקעג

 רָאנ טָאה רע ןוא .ןסַאנ ןוא ןשטנעמ עטסיוו עֶלַא יד טָא ןופ ?זמ רעד

 ןיא טָאה ץרַאה סָאד !ענייז תוחוכ עקיזָאד יד טליפענ טשינ טציא זיב

 ,טסורב רעד ןיא ןגָארטעג סע טָאה רע ןוא ףיט ןוא טיירב ןגָאלשעג םיא
 ןוא ,ןרעיוט יד ןיא ךעלרעייפ ןדנוצעג ךיז ןבָאה סע .עדרַאטעּפ א יװ
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 קיטנַָאמ

 סָאװ ,סקיב רעד טימ ,ייז ייברַאפ ןוא ,ייז ףיוא טנַאּפשענ טָאה רע

 טָאה לָאמנייק .טנעה יד ןוא ןדָאלענסיױא ךיז ,ןייֵלַא ךיז ןופ יוװ ,טָאה

 רע ןוא ,רעּפרעק םענופ לקסומ ןקיצנייא ןדעי טריּפשענ טשינ ױזַא רע -

 ,םענייז רעּפרעק ןטנַאּפשעג םעד ,ןעמוקַאב ביל ױזַא טציא םיא טָאה

 רָאנ .זדנָארב ןופ ןסָאגעגסיױוא יוװ ,ךיז ףיוא ןגָארטענ םיא טָאה רע סָאװ

 .ש ט נ ע מ טסייה סע סָאװ ,גנילצולּפ ןענַאטשרַאפ רע טָאה רעטציא

 ןַא ,טעּפמיא ַאזַא טימ רעבָא ,טלַארּפעגסױרַא טָאה םיא ןופ טומ רעד

 רע ןוא ,ןעלסקַא יד ןופ ּפָארַא םיא טילפ ּפָאק רעד יוװ ,טליפעג טָאה ר

 -ענ טָאה רע ןוא ,סיוארָאפ ,םענייז ּפָאק םעד טָא ,ןעזענ םיא טָאה

 :םיא וצ טלּכיײמש

 הא ז ן"יימ:ת ט רך שא --

 ענעכָארקעגּפָא סָאד ןעננַאהעג ןזיא ןטָארדנּפַארגעלעט יד ףיוא

 ערַאד ףיוא -- ןניוא יד ;ץַאק רעטרנּפעג רעד ןופ ?כלעפ עטרעטלערַאּפ

 -עניא ןוא ,ּפָאק ןטליופעצ םעד םורַא טלבמָאבענ ךיז ןבָאה ךעלרעדָא

 .טסוּפ ןוא ץרַאוװש ןעוועג ןיוש זיא ךיוב םענעפָא םעד ןיא ,קיניײוװ

 טנדרָארַאפ סנטייצַאב טשינ ןעמ טָאה סָאװרַאפ !רבח ,יַא !רבח ,יַא

 ןיש זיא טציא ןוא ?ןטָארדנּפַארגעלעט יד ןופ ץַאק יד ןעמענוצּפָארַא

 ךָאנ ץעגרע .ןסאנ יד ףיוא ָאטשינ טציא ןיוש זיא רענייק .טעּפש וצ

 ןטימ .ןםיוא ?ויטש א טניל םע ןוא .סקיב ַא טייטש טנַאװ ַא .ייב

 יה ך-- == סַאנ

 רע זיא ,רעפראװנליױק ַא ייב ,עלעסענ לָאמש :קידרעקיוה ַא ןיא

 טליצעג רָאלּק ךעליירנ ,עטָאלב רעד ןיא ןגיוצענסיוא ,עשימ ,ןנעלעג

 .ךיז רעטניהַא ףיוא סעמשַאטנליוק יד ןגיוצעגסױרַא קיטכיזרָאּפ ןוא

 ןוא ןרעוט יד ןיא ןּפרָאװעג אנוש רעד ךיז טָאה ,לסענ קע םייב ,טרָאד
 ענעכָארבעגּפָא ,רעצלעה ,רענייטש טימ ןעמונעגמורַא ןנעלעג ָאד זיא רע

 טרעכיורעג רע טָאה רדסכ ןוא רעטלומ ַא ,רעיוט ַא ןופ טייז ַא ,ןטױלּפ

 .דרע רעד ףיוא ןטָאשעצ ,םיא ןבעל ָאד ןנעלעג ןענייז סָאוװ ,ןסָאריּפַאּפ

 !ויּפ .דרע רעד ףיוא ןגיוא יד רַאפ טַאהעג ךיוא ָאד רע טָאה רעגייז םעד

 טלקייקעג ךיז ןבָאה סנקלָאװ יד ,טכאנרַאפ רענטומ א ןעוועג זיא סע

 -רַאפ וצ ידכ ,טשינ רעמ ,ענעקורט ןוא יורג ,עלעסעג ןכרודַא ןטנוא
 טָאה עשימ .קירעביא ןעװעג ןיוש ןזיא ץלא ןוא .טלעוװו יד ןסואיפ
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 קאבלוק השמ

 ףיוא ןעמעװו ןיוש ,סיא טזייוו ,ןײרַא טָאטש רעד ןיא ןסָאשעגניײרַא

 ןעװעג טשינ תילכת ןייק רָאנ תמאב ןיוש זיא סע תמחמ ,סיעכהל וצ

 ַא טימ ןסיש ןוא עלעסענ ןקיטכיו טשינ ,ןקיטייז ַא ןיא ץעגרע ןניל

 םיא ןיא סע .טקוקענמורַא ךיז טָאה רע .טשינ םענייק ןיא רעייפ ןלופ

 -רעד טנַאקעג טשינ ךיז טָאה רע רעבָא ,טרָא רעד ןעוועג טנַאקַאב םוג

 םעד טָא טימ תוכייש ַא רַאפ טַאהעג רע טָאה סָאװ ,רעטציא ןענָאמ

 רעביא ןנױבענּפָארַא ךיז ןבָאה ךעלביטש-םעדיוב עניילק יד .עלעסעג

 .ּפעק עטשלחרַאפ יו ,ךעלרעטצנעפ עצרַאװש טימ ,ערַאד ,עמורק םיא

 טּכוזענסױא ,ּפָאק םעד ןביוהעגפיורַא טָאה רע ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע ןוא

 :ןנירשענפיורַא ןוא לרעטצנעפ סָאד

 - !פ וה ר א ט .ןט קה .!םו ק רךיא 0 --

 ןזיוַאב ךיז טָאה ,ןעלריטשייב יד רעטניהַא ןופ ,?מעדיוב ןיא ןביוא

 רעקייױו ,רעגנַאפ ךעלקערש ַא טימ סעסוקרַאמ ּפָאק רעקידכעלייק .רעד

 ענדָאמ טקוקענּפָארַא טָאה רע ;ןנענַאגעגכָאנ סואימ םיא זיא סָאװ ,זָאנ

 סוקראמ ןוא ןָאטענ לכיימש ַא םיא וצ טָאה עשימ .ךיילב ןוא טסנרע

 םענופ לקָאש א טימ טרעפטנעענּפָא קיטכיזרָאפ םעד ףיוא םיא טָאה

 טשינ ןבָאה יז .גנורעױדַאב טיײדַאב ךיוא ,בנַא ,טָאה סָאװ ,ּפָאק

 ךיז טָאה סוקרַאמ .ץלַא רָאלק ןעוועג ןיוש ךָאד זיא סע ןוא .טדערעג

 שיווצ ,ןיילא רענייא ,עשימ ,ָאד טניל רע סָאװ ,טקיאורמואאב רָאנ

 ,ןיוש זיא'ס רָאנ ,ןענערָאװ טלָאװעג עקַאט םיא טָאה רע ןוא .אנוש םעד

 .טעפש וצ ןעוועג ךיוא ,ךיז טכַאד

 גנילצולּפ ךיז ןבָאה ,טיירב רעד ןיא ןפָאלעג זיא סָאװ ,?סענ םענופ

 סוקרַאמ .רעטצנעפ ןכַארבענ ןטרָאד טָאה ןעמ ,ןעיירשעג ןגָארטרעד

 ןעמונעג ,ןיוש רענערָאלרַאפ ַא ,ןוא ּפָאק םעד טקעטשעגסױרַא טָאה

 :טנעה יד טימ קידנכַאמ ןוא תולוק עדליוו טימ ןעיירש

 !םורַא ךיד טלנניר ןעמ !עשימ ,םורַא ךיד טלגניר ןעמ ,יַא ,יַא ---

 רעגייז םעד ןָאטעג פאכ ַא טָאה רע .טלעטשעגנפיוא ךיז טָאה עשימ

 .וצ ?סענ ּפָארַא ףיוא ,ךיילנ ,ךיילנ ןפָאלענּפָארַא זיא ןוא דרע רעד ןופ

 םעניא טיירדענ ךיז טָאה סָאװ ,ןטרָאד ?רַאוטַארט םעניילק םעד ףיוא

 ןרָאװעג ןדנווװשרַאפ רע ןיא ,?מירעוו רעניד ַא יװ ,עלעסעג ןעמורק
+ 
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 טי העי 42

 קיטנָאמ

 ךיז לָאז סע ,טקרעמַאכ טשינ טָאה סוקרַאפ ןוא ,רעביטש יד ןשיוצ

 .ןנָאױצכָאנ םיא ןזייווַאב .רעוו

 םיוק .טרעטיצעג םיא ייב ןבָאה טנעה יד .טמעטָאענּפָא טָאה רע

 םוצ טּפעלשענוצ ךיז טָאה ,לרעטצנעפ סָאד טכַאמענוצ טָאה רע סָאװ

 תוחוכ ןָא רָאנ ןיוש םיא ףיוא ןלַאפעגרעדינַא זיא ןוא םענייז עלעקפָאס

 ננַאג םוצ ןרעהוצ ןעמונעג ,קידנניל יױזַא םִא ,ךיז טָאה רע .ןצנַאנניא

 -רַאפ וצ דלודעג ןייק רעטציא טָאהעג טשינ טָאה סָאװ ,טולב ןייז ןופ

 ןיא ,םוטעמוא ױזַא ןקעטש ןבילבענ זיא ןוא ,ןרעדָא יד ןיא ןעוועריק

 ןגעלענ םתס זיא רענייז ּפָאק רעד ןוא .רעּפרעק םענופ עלעקניוו ןדעי

 -ענסיוא יו סעּפע ,ץלָאה א יו ,רערעווש א ןוא רעקיטייז א ייברעד

 .ןעננערב טשינ ןצונ םוש ןייק ןיוש ןָאק רע סָאװ ,טניד

 ייֵב עמַאס ,ןטנוא ןסָאשענסיוא טָאה ןעמ .ןסָאשענסיױא טָאה סע

 ףיוא טרַאּפשעננָא ןציז ןבילבענ ,ןָאטעג רעק ַא ךיז טָאה רע .בוטש רעד

 טנַאו םעניא ןטפערק יד רָאג טימ טקירדעגניירַא ּפָאק םעד ןוא ,טייז ַא

 : ו :ןיירַא
 סה יא ריצ זע מ ט סה ק יה 2 צ

 ,טייקליטש יד ןיא ןֹפֶא ןוא טעקַאנ ױזַא ,ליטש ןיא םע רעבָא

 סע .ןכַאז עלַא רעטניהַא ךיז טוט סע סָאו ,ןרעהסיורַא ןעק ןעמ זא

 ,טייצ רעד ןיא ,ןברַאטש טציא טעוװ רע זַא ,ןביילנ וצ ךעלנעממוא זיא

 טָאה סָאװ ,עשימ וליפא ןוא ןבעל ןבילברַאפ ןענייז עלַא ,עלַא ןעוו

 .ןפַאלטנַא ךיוא זיא -- טכַארטעג רע טָאה -- טיוט .םעד טנידרַאּפ

 .טָא

 ףיוא ךיז טָאה רע .ּפערט יד ףיוא םיא וצ טייג ןעמ זַא ,ךיז טכאד

 רשפא רָאנ .םעטָא םעד ןטלַאהרַאפ ןוא ּפָאק ןרעביא טקעדעגרעכירַא ךיג

 !!! ט ײ נ ןעמ .טיינ ןעמ .טיינ ןעמ .טכַאדעגסיוא םיא סע ךיז טָאה

 ַא ןסירעננײרַא ךיז טָאה סע .,טנפעענרעדנאנופ ךיז טָאה ריט יד

 -ענּפָארַא םיא ןעמ טָאה טָא ןוא .יירשעג רעכיוט ַא סעּפע ןוא ,טניוו

 עטצעזענפיורַא ,רעמינּפ עקישטַאלּפ ,עטיירב .עלעקפַאס רעד ןופ טּפאב

 -עגסיורַא יװ ,לביטש ןיא םורַא ךיז ןקור ,רעזרלעה ןָא סעציילּפ ףיוא

 "רעד ןוא ,טשינ טרעפטנע רע .טיירש ןעמ .גייטש א ץענרע ןופ ענעזַאּפ

 -ענרעביא ןיוש טניק סע .קיאור רעייז ?ללכב לָאמַאטימ סעּפע ךיז טקיּפ .

 09 ןעש)



 קַאבלוק השמ

 ריז ןרענלאוו רעכיב יד ןוא ,רעדיילק יד ןפרָאװעצ ,?שיט סָאד טרעז

 ןפיוא עלעכיימש ַא טימ ייז ןשיווצ םורַא טייג רע ןוא ,דרע רעד ףיוא

 טדער ןעמ .ןעמוקעגרָאפ ָאד זיא תועט ַא זַא ,רָאלק זיא'ס םערָאװ .םינּפ

 :טשינרָאג ךָאד טסייוו רע ,טשינ טסייוו רע ןוא םיא וצ

 .:טשינ סייו ךיא - רע טנַאו - ןַײנ --

 ןרעטנוא עמַאס סעּפע טימ ץעז ַא ןבענעג םיא ןעמ טָאה ָאד ןוא

 סע ,ענדָאמ .ץלַא טלכיימשעג ןוא טקוקענמוא ךיז טָאה רע ,עלעפעל

 -עג ייס-יווייס ןיוש רע טעוװ טציא רָאנ .ןָאטעג ייו טשינ םיא טָאה

 -רָאב ַא טביילב ,סיוא ךיז טוט רע .ןלעּפַאב םיא טעוװ ןעמ סָאװ ,ןכרָאה

 ןוא ינק יד טנעה יד טימ טקעדרַאפ רע ,?לדמעה ןייא ןיא ןוא רעסעוו

 .טלַאק םיא זיא םע לייוו ,טקירדעגפיונוצ ייז טלַאה

 ןיא םע .ּפָארַא ףיוה ןיא ןטנוא ןײנּפָארַא ױזַא םיא טסייה ןעמ

 ןעמ טָאה ָאד ןוא .טיינ רע רָאנ -- רע טלכיימש -- טלַאק וצ ?סיב ַא

 ןרעטנוא טשינ ןיוש ןוא ,זיולב ּפעלק עכעלטע ,ןגָאלשענ רעדיוו ןיוש םיא

 -עגסיורא םיא ןיא סע .ןירַא ּפָאק ןיא ךיילג ץעגרע רָאנ ,עלעפעל

 ָאד ןענַאטשעג ןיא סָאו ,תינעת-לעב למהרבא ןניוא יד רַאפ ןעמוווש

 ןליוה ןפיוא עטַָאּפַאק יד ןפרָאװעגפױרַא ,טְָנַאוו ַא ייב ,ףיוה ןיא ,ןטנוא

 עטקיטַאלברַאּפ יד ןיא ןרערט טימ םיא ףיוא טקוקעג טָאה רע ןוא .בייל

 תמחמ ,ןייז זופ ױזַא זַא ,טסיירטעג ,ךיז טכַאד ,םיא טָאה רע ןוא ,ןגיוא

 יד ךיוא ןעזרעד טָאה רע ןוא .ָאטשינ גנונױלַאב ןייק יוו-ייס זיא סע

 ךיז ןענייז סָאװ ,למיה גערב םייב ץעגרע ,ךעלמיקידצ עצרוק עקירעביא

 ַא םעּפע .ןָאטנָא השעמ ַא ךיז טנעה ענעגייא יד טימ ,ןייֵלַא ןעגנַאגעג

 ןָא יז טּפַאט רע .םיא רעטניה ָאד ךיז טניפעג לגיצ ןופ טנַאװ עטלַאק

 סָאד זַא ,לָאמַאטימ טיײטשרַאפ ןוא ,םוא ךיז טרעק ,ןטניה ןופ ױזַא

 רע ןוא ,ןרעוו ןסָאשרעד םוצ ָאד ָאיטִא טלעטשענקעװוַא םיא ןעמ טָאה

 :סעכ טימ ןוא רָאלק רעייז גנולצולּפ גָאז ַא טוט

 -- -= טשינ ךיא ליוװ סָאד טָא ,ןרעה עניימ ---

 ןָאטעג לבַארג ַא םיא טָאה סעּפע ןוא ןסָאשעגסיוא רעבָא טָאה סע

 ררע רעד ףיוא ךעלעמַאּפ טצעזענּפָארַא ךיז טָאה רע .עװכַאּפ ןרעטנוא

 -ענּפָא םעד טימ גנירג ױזַא זיא רע סָאװ ,טכייל טמעטָאענּפָא טָאה ןוא

 .ןעמוק
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 אר רעדיוו ןענַײז ךעקמיקידצ עצרוק יד

 ןעגנַאגעגמורַא עקַאט ךָאנ ןענייז ךעלמיקידצ עצרוק ,עטרַאנעגּפָא יד

 -רַאפ ץעגרע ךיז טָאה ץעינינול ןופ עלערעב 'ר זיולב .טלעוו דעד רעביא

 ןקראטש ַא ףיוא ןעגנַאהעגפיוא ךיז טָאה ןוא דלַאװ ַא ןופ קע ןַא ןיא ןבילּק

 -סיוא זיא רע ןוא ,םיא ףיוא ןרָאװעג טליופעצ גנַאל ןיוש רע זיא ,םיוב

 ןביירטרַאפ וצ ןעגנַאהעגפיוא טָאה ןעמ סָאװ ,עלדישַארטס ַא יװ ,ןעמוקעג

 טרעדנוה ףניפ קעװַא זיא רעטומַאשז עלעּפמינ 'ר .טנגעג ןופ ?גייפ יד

 טָאה רע סָאװ ,בייוו ןייז ןכוזפיוא ,ןײרַא לטעטש ןיא ךיז וצ טסרָאיוװ

 םיוק-םיוק ןעמוקעג ןזיא רע רעבָא ,הדינ ימיב ריא טימ ןקידניז טלָאװעג

 ןוא גנַאל ןופ ןברָאטשעג ןיוש זיא יז זַא ,ןענופעג ןוא ,תוחוכ יד טימ

 .ןבילברַאפ טשינ טשינרָאג ריא ןופ .ןיוש זיא סע

 -סָאררַאפ ַא יו ,למיה רעד ךעלמיקידצ יד רַאפ ןעזעגסיוא טָאה סע

 םיא זומ ןעמ ןוא סעציילּפ יד ףיוא ףיױרַא ךיז טגייל סָאװ ,ןזייא רעט

 ןיא רענייא ווו ,רעבירעד ןוא .ןבעל םוצ םעטָא ןָא ןוא רכש ןָא ןגָארט

 סע םערָאװ ,ןלעטשפיוא טלָאװעג טשינ ןיוש ךיז רע טָאה -- ןסעזעג רָאנ

 ןענַאטשעג ןיא סָאװ ,רענעסייר היעמש 'ר ןוא .טניולעג טשינ םיא טָאה

 זיא ,טנַאה רעטקערטשענסיוא ןַא טימ ןוא דרָאב רעטרעשַאקרַאפ ַא טימ

 .תורידה לכ ףוס דע ,טרעווילנרַאפ קיבייא ףיוא ןייטש ןבילברַאפ ױזַא ןיוש

. 
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 יױריװ טנַאז סוקרַאמ יכדרמ

 טצעזעגניירַא ָאד ךיז טָאה סָאװ ,טָאטש ערענַאיצולָאװער יד

 עכיוה ןוא" םימלצ .קיאור סײנַארעביא ןנעלעג ןיוש זיא ,גרעב יד ןשיוװצ

 ,טקורעגסיױרַא ,טייקזָאר רעקידנענייש ןיא טקנוטעג ךיז ןבָאה סמערוט

 הטש ןצנַאג םעד ףיוא ,רעכעד עטיירב יד ןוא ,זדנענ ןופ רעזדלעה יו

 םימ יוװ ,ןעלּפענ עניד טימ טקעדעגרעבירַא ןגעלעג ןענייז ,ייז םורַא

 -םיוא ןבָאה םערוטש" א ךָאנ יוז .ןסַאג יד ןיא ןעוועג זיא ליטש .תומולח

 ,ןרעױמ יד ןוא ןסמיזעג יד ,ךעלקירב עטלַא עטיירדעגסיוא יד ןעזעֶג

 ןסָאש יד ןופ ןעלקערב ןעמונעג ךיז ןבָאה ערעייז ?גיצ עטיירב יד סָאװ

 י"+ ןבאה הורא רעדלעװ "יד ןוא גברעב יד ,ךייט רעד .טנעוו יד ןיא

 ןעוועג זיא סע .טָאטש ןיא ור רענעמוקעגקירוצ רעד ףיוא טקוקענּפָארַא

 .קידבוט-םוי ןוא ןייר ,גָאטרַאפ

 -ַאכ ַא ןיא .ךעלטעב עלַא ןעמונרַאפ ןעוועג ןענייז לָאטיּפש ןיא

 ןא ,םוקרַאמ יכדרמ  ,רע ןגעלעג ןזיא רעמיצ ןסייוו ,ןסיורג ,רעדנוז

 טָאה רע קָאװ,שעוו ערָאלק-קרַאטש ןיא ,רעכיילב ַא ,רענעגָאװצעגמורַא

 ,טעב םעניא ןגעלענ זיא רע .ןגָארטעג טשינ ךָאנ ןבעל ןייז טניז סנױזַא

 ,טייקנייר ןופ רעטדנעלברַאפ ַא ,סנשיק עסייו טימ טרַאּפשעגרעטנוא

 דָארג ןעזענסיוא םיא טָאה סָאװ ,םענייז רעּפרעק םעד טכַארטַאב ןוא

 יד ךרורא .קילנ ןופ טלכיימשענ טָאה רע ןוא ,קירעביא רַאפ טציא

 -ענ טָאה רע .ןוז יד ןטכױלעגנײרַא טָאה רעטצנעפ עקיצנַאלג עטיירב

 .ערָאלק ןעװעג טנייה ןענייז ןעקנַאדעג ענייז ןוא ,םַאזגנַאל טכַארט
 .ןסּפעש יװ ,עליטש ,עליטש ןוא עקיטכיזכרוד
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 קי טנָא מ

 םיא וצ טָאה סוקרַאמ יכדרמ .רָאטקָאד-לָאטיּפש רעד ןיירַא זיא סע

 -מורא-שירפ רעד סָאװרַאּפ ,ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה רע ןוא טלכיימשעג

 רע סָאװרַאפ ,טסנרע ױזַא סעּפע םיא טקוקַאב רָאטקָאד רענעשַאוועג

 םיא טלָאװ רע יו ,ּפָאק ןטימ וצ טלקַאש ןוא קפוד םעד םיא טּפַאטַאב -

 זיא םענייז רענעלעג םעד רעביא ?לטערב ןצרַאװש םעד ףיוא .טרעױדַאב

 :דיירק ןסייוו טימ ןבירשעגנָא ןענַאטשעג

 .  ."םוקרַאמ שטיוועלעדוי ךודרָאמ,

 יו ,ןפָארטעג קיטכיר עקַאט טָאה ןעמ זַא ,טכַארטעג טָאה רע ןוא

 טָאה ןוא ןניובעגרעבירַא םיא וצ ךיז טָאה רָאטקָאד רעד .ןביירשוצנָא

 ,סוקרַאמ יכדרמ ,רע טָאה רשפא ,טייז ַא ןָא יו ױזַא ,טנערפעג ?יטש םיא

 .טניירפ עטנעָאנ ענייז ןבעגוצרעביא סעּפע

 ?ןבענוצרעביא סָאוװ ייז רע טָאה סָאװ ,ןיינ --

 ןעגנַאגעגּפָא ןיא טנעיצַאּפ רעד .?ייו ,ןסיוו טשינ ןָאק ןעמ --

 -- -- טולב טימ ליפ וצ

 קי
 ןייא ןיא ךיז טלַאה רע םגה ,ןפערט ןָאק סע סָאװ ,טסייוו רעוו --

 = == ןרעסעברפ=
 ?םעד ןנעוו טדער ריא ...?ױזַא --
 .ָאי --

 ןבָאה ןניוא ענייז .ןענַאטשרַאפ טציא טשרע טָאה סוקראמ ןוא

 .רעיורט ןקידלּפענ ,ןקילייה ַאזַא סעּפע טימ ןדנוצעגנא גנילַצולּפ ךיז

 םיא זיא ּפָאק רעד ,ןשיק םעד ףיוא ךעלעמַאּפ ןוָאלענּפָארַא ךיז טָאה רע

 טציא .ןעמעטָא וצ ןביוהעגנָא קרַאטש טָאה רע ןוא ,טייז ַא ןָא ןלַאפענּפָא +

 -עגמורַא םיא טָאה סע .זיא רע ךאוװש יו ,טריּפשרעד רע טָאה טשרע
 םיא זיא'ס ןוא טלעוו רעד וצ טפַאשקנעב עקידנגַאנ ,עסיורג ַאזַא טּפַאב

 ןשטנעמ םָאו ,ללכב טייקיטכערעגמוא .עכעלקערש - א + ןעמוקענסיוא

 טָאה רע .ןפָא ױזַא ,טעקַאנ ױזַא טריּפשרעד סע רע טָאה טציא .ןבראטש

 ָאד ךיז ןבילקענ ,טעב סייוו ןייז ןופ טלַארטשענּפָא טָאה ןוז יד .טנייוועג

 רעביא ךיז ןכָארבעג ןוא טניישענ .,רענעלענ ןייז רעביא רָאנ העמיצ ןיא

 סע דָאש ַא ןעװעג םיא זיא סע ןוא ,ןלַארטש עלעדייא ,עניד ןיא םיא
 ךיז טָאה ,טכירענמוא רָאנ ,גנולצולּפ רָאנ ,ערעדנַא רַאפ . ןוָאלוצרעביא
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 קַאבלוק השמ

  -ץעגרע םיא ןופ טלָאװ טולב סָאד יװ ,טלעטשענּפָא יו רעיורט רעד טָא

 ַא םיא טָאה סע .ןגיא יד טנפעענ ךעלעמַאּפ טָאה רע .ןסָאלפעגּפָא ווו

 רעביא זיא סָאװ ,?גילפ רעמערַאװ ,רעסייוו ַא יוװ ,טכיל סָאד ןָאטעג ןייש

 " ,ןיינרַאפ ןופ טעמוא ןסיז ַא סעּפע ןזָאלעגרעביא ןוא ןעגנַאגעגרעבירַא םיא

 ןרָאװעג ןפלָאהעג טלָאװ רע יוו ,דיירפ טימ טשימעגסיוא טייקטנלע ןַא

 : :רָאטקָאד םוצ ןָאטעג לכיימש ןקיטעמוא ןַא טָאה רע .רַאפעג ַא ןופ

 !רָאפ תליחת סע ךיז טלעטש ןעמ יוװ ,ױזַא טשינרָאנ זיא סע ,ָא --

 ךיז ליװ רע ןזַא ,עטנעָאנ ענייז ןבעגרעביא ןטעבעג טָאה סוקרַאמ

 ןדייכרוד טציא ?לכב ךיז ?יװ רע .ךיז ןדייש ןראפ ןדייַרַכְרוד ייז טימ

 ןייז סע טעו רשפא ,ןרָאװעג רָאלק ץלַא ןיוש םיא זיא סע יוװ םעדכָאנ

 ןוא .טלעוו רעד ףיוא ןבעל וצ יוװ ,גנוזייוונא ןַא טניירפ ענייז עכנַאמ רַאפ

 - סָאװ ,רעמיצ ןופ טייקטייוו רעליוה רעד טָא ןיא ןיילַא ןבילבעג זיא רע
 ענייז רַאפ ןטכיװלעג דיירפ-םיכירכת ַאזַא טימ ןוא קידבוט םוי טָאה

 .ןגיוא

 טקורענמורַא ךיז ןבָאה רעמיצ םענופ שינעלקנוט רעטכידעג רעד ןיא

 סעסוקרַאמ ןופ ּפעק ערעװש יד ןעזעגסױורַא ךיז ןבָאה סע .סנטָאש

 רעד .ךיז ןענעגעזעג ןעמוקעננעמאזוצ ןיוש ךיז ןענייז סָאװ ,טניירפ

 יו ,טעב םַייב טרַאה ןסעזעג ןענייז ןעקשטָאנעיל טימ רָאטקָאד רעטלַא

 ריר א טינ ,טעװעקַאילבענּפָא יורג ,ןייטש ןייא ןופ טעסעטעגסיוא

  .ןקעטש ַא יװ ,עיסענג ןיליירפ ןסעזעג זיא סנסופוצ .דילג ַא טימ קידנעוט

 יד ןיא ןקָאז עסייוו עריא שינלעקנוט רעד ןופ ןטכיױלעגסױרַא ןבָאה סע

 ןוא ןניוא יד טימ טלטניּפענפיוא טָאה יז ,ןָאטעגנײרַא עצרַאװש יד ךיש

 ןיא עדוי 'ר .םינּפ סָאד עלעכיט ַא טימ ךיז טשיוועגנ טייצ וצ טייצ ןופ

 טנעה יד ,רעקיטייז ַא ,טנַאװ ַא ַאב ןענַאטשענ זיא רע ,ןעוועג ךיוא ָאד

 ,ןגיוא ענעסּפעש ענייז טימ ןָאטעג סעּפע טָאה רע ןֹוא ,?ברַא יד ןיא

 -ענ טָאה רע ..טלַעוו יד ןקוקַאב וצ ןרָאװעג טקנעשעג םיא ןענייז סָאװ

 ,םָאוװ בילוצ ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה רע רעבָא ,טרַאװעג טשינ ןוא טרַאװ

 .ןהיי יװא ןעװענ ךָאנ ןענייז סע ןוא .ָאד םיא ןעמ ףרַאד ,ךעלטנגייא
 ןענייז סָאװ ,טנעה עגנַאל טימ ןוא ,עיולב רעייז רעזענ טימ ,דרעב טימ

 ןופ' ןדיי יד ןעמוקעג ןענייז סע .דרע רעד וצ זיב' ייז ןבעל ןעננַאהעג

 ,ריֿט םייב .ייֵז ןשיוצ טבעלנ לָאמַא טָאה סוקרַאמ יכדרמ סָאוו ,שדקה
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 קיטנַאמ

 עיורג יוװ ,עיסענג ןוא עיסעטס ןענַאטשעג ךָאנ ןענייז ,ןטייז עדייב ןופ

 -- ןּפיל יד ןּפעלקוצ ןוא ןּפעלקּפָא רָאנ ןענעק סָאװ ,עמוטש ,ךעלעניִיּפ

 ,לטכיל ןקיצנייא םעד ייב ,לקנוט ןעווענ זיא סע .ןבעל ייז זַא ,ןמיס: ַא

 סָאװ ,סרעּפרעק עטלַא טימ טקעמשעג טָאה סע ןוא ,טנערבעג טָאה סָאװ

 ,עֶלַא .תוחוכ ךָאנ ןקעלק סע זיב ,ךיז ףיוא טיוט ןיוש ייז טנָארט ןעמ

 סיז ןבָאה ןוא ןקילב יד ןזָאלענּפָארַא ןטלַאהעגנ ןבָאה .,עקידווענייוװש

 ,םיא רעביא רשפא ןוא ,ךיז רעביא אמתסמ ,טרעיורטעג

 וצ ןָאטעג רעק ַא ךיז עֶלַא ןבָאה ייז .ןניוא יד טנפעעג טָאה סוקרַאמ

 יו רשפא ,ןײירַא ליומ ןייז ןיא רעליימ ענעפָא טימ טקוקעגנײרַא ,םיא

 יד טריפעגרעבירַא ,טקוקַאב קיור ייז טָאה רע רָאנ ,ןגָאז סעּפע ןיוש רע

 ,ןָאטעג לכיימש א ,ךיז טכַאד ,טָאה רע ןוא ןעמעלַא רעביא ענייז ןניוא

 רָאנ ,רעטייױו א ,רעקיטייז ַא זיא סָאו ,םענייא ןופ ,?כיימש ןביל ַא

 ןבָאה ױזַא ,סנשיק יד ףיא ןענעלנָא טלָאװעג ךיז טָאה רע .רעטייוו ַא

 רעבָא ,ןפלָאהעגוצ ,ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רָאטקָאד רעד .טקרעמַאב עלַא

 םענעזָאלעגּפָארַא ןַא טימ לוטש ןפיוא קירוצ טצעזענּפָאדַא ךיז ךיילג

 רעייז ןביוהעגנָא טָאה סוקרַאמ יכדרמ .םענייק ףיוא קידנקוק טשינ ,ּפָאק

 :טרעהעג טָאה ןעמ סָאװ םיוק ,ליטש

 ןעגנַאגעג ךיא ןיב גנַאל .םייהַא ןיוש יינ ךיא ,עניימ טניירפ ,טעז --

 ןעוו ,זייב ןטימענסיוא רימ ןופ טָאה סָאװ ,ןרעטש ןטוג א רעטנוא

 ,רעיורט םעד טאהעג ביל בָאה'כ .ןברָאטשעג ןוא ןטילענ ןבָאה עכנַאמ

 רעמָאט ,ךיז ךיא קערש טציא רָאנ ,ערעייא רעטומ יד ביל טָאה ריא יו

 טסקַאװ סָאװ ,םיוב ַא יוװ ןרַאדרַאפ לעוו'כ ןוא ןטרָאד ןרעהפיוא רע טעוו

 רעה'כ ל?ייו ,טסיזמוא קערש רעד ןזיא רשפא רָאנ .רענייטש ןופ סױרַא

 זיא'ס ווו ןוא ,?מיה טייז רענעי ןופ ןסַאנ יד ףיוא גנַאזעג ןטייוו א ןיוש

 ןטרָאד ,אמתסַמ ,קילג ךיוא ָאד ןזיא'ס ןוא רעיורט ָאד זיא ,גנַאזעג ָאד

 .םענעמוקעג םעד רַאפ

 טָאה שטנעמ ַא דלַאב יו :טכַארט ןוא ָאד טציז ריא ,סייוו ךיא

 ןדניוװשרַאפ טשינ טלָאװעג בָאה ךיא ?טלָאװענ רע טָאה סָאװ ,טבעלעג

 שטנעמ א רָאנ טוט סע .ןָאטעג טשינ טשינרָאנ ךיא בָאה רעּבירעד ןוא

 רימ .טלעו רעד ףױא שטנעמ ןייק ָאטשינ ןיא סע זַא ,סייוו .ךיא ןוא

 .טשינרָאג ןרערָאפ רימ ,טשינרָאג ןעוט רימ ,טשינרָאג ןליוו
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 קַאבלוק השמ

 רעבָא .טָאנ טרעטסעלעג טָאה בויא :טנָאז ןעמ ,טרעהעג טָאה ריא

 זיא רע ?טָאנ ןרעטסעל טנָאקעג ,קידנעוט טשינרָאג ,רע טָאה ױזַא יו

 ,עמַאזירגנ יד טָא ןוא ריט רענעלָאטסירק רעטצעל רעד זיב ןעגנַאנעגוצ

 -- ןגָאז עלַא סָאװ ,;סע זיא טלעוו רעד ןופ שינעדנעלב עטלַאק ,עקרַאטש

 םיא טָאה ריא ןעוו ,ךעלקילג ןעוועג טייז ריא ,עניימ טניירפ .גנורעטסעל

 -רַאפ .ּפָאק ןפיוא ׁשֵַא םעד טימ דרע רעד היוא סעוװרָאב קידנציז ןעזעג

 ןיא סע לייו ,אמתסמ ?ךָארב ןייז טימ טיירפעג ךיז ריא טָאה סָאװ

 .ןייּפ ןיא ןַארַאפ זיא קילנ ןוא רעיורט ןיא דיירפ ןַארַאפ

 .לרפס סָאד טָא ךיז טימ ןעמענטימ ליוו'כ ןוא םייהַא ייג ךיא ,טעז

 ןצעז ןזומ ךיז לעוו'כ ןוא ןעניפעג טשינ ןטרָאד םענייק ךיא לעװ רשפא

 .בייהנא ןופ קירוצ ןבייהנָא ןוא דרע רעד ףיוא לָאמַאכָאנ ןטרָאד

 ןפיוא ןעקשטעה לָאמַאטימ ןעמונעג ךיז עיסענג ןיליירפ טָאה ָאד

 טָאה ןעמ ןוא ,ןפיורש ףיוא יוװ ,ןגיוו ןביוהעגנָא ךיז טָאה יז ,טעּב

 טָאה סע .ןכַאק רעדָא ןענייוו ךיז טביילק יז יצ ,טסווועג"טשינ תליחת

 ןוא ,עלענָארװ ַא ןופ יװ ,ןעקַארק ןימ ַא זדלַאה ןופ ריא ייב טרעהרעד ךיז

 קידנפרַאוװרַאפ ,סיפ סעפוקרַאמ וצ רעגעלעג ןפיוא לַאפ ַא ןבענעג טָאה יז

 -רַאפ עלַא ןבָאה -- ,לימטניוו ַא ןופ ןעלנילפ יו ,טנעה עגנַאל עריא

 ךיז טָאה ןעמ ןוא ,ריא ייב ןענייו טרַא ַאזַא זיא סע זָא ,ןענַאטש

 -ענ טשינרָאג ןופרעד זיא סע רָאנ .ןופרעד ןרעוו טעוװו סָאװ ,טקוקעגוצ

 ןענעק סע יװ ,ןרערט ןָא טנייוועג ,טנייוועג ןוא ןעירשעגנ טָאה יז .ןרָאװ

 .ןענייוו רעבייוו לָאמַא ױזַא

 'וו ,ןגױא ענטומ יד טנפעעג ,טעכעדעגּפָא טָאה סוקרַאמ יכדרמ :
 טָאה רע .ןעלצרַאװש יד טימ ןעלסייוו יד טשימעגסיוא ןיוש ךיז ןבָאה'ס

 טשינ טשינרָאו םעד ןופ זיא סע רעבָא ,ןָאט וצ ?כיימש ַא טימעג ךיז

 ;ןעמוקעגסורַא

 :טשינרַאג ןופ דיירפ עליטש ַא ןַארַאפ זא סע ,עניימ טניירפ ---

 טיירב טרעווילג סָאװ ,טנַאװ רעטלַאק א וצ ןעמוקעג טייז ריא .ןלעוו

 זיא סע ןוא ,ריא וצ טרַאּפשענוצ טייטש ריא ,ןגיוא יד רַאפ לקנוט ןוא

 ַאדוב .ןּבָאה טשינרָאנ ןוא ןכיירגרעד טשינרָאנ ןופ רעיורט רעד סיז ךייא

 ןוא רעיורט ןיא טביולגעג טשינ טָאה רע רעבָא ,טלָאװעג טשינרָאג טָאה

 רעבָא .הרוחש-הרמ יד ןטכױלענסיױרַא ןטלַאהַאב םיא ןופ טָאה רעבירעד
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 קי טנָא 3

 ּוד סָאװ .רעיוהרט ,ריד וצ ביק א :ךיא גאז רעביהשה קא הי ךוי

 המשנ ןיימ .ןײרַא רבק ןיא טָארט ןטצעל םעד זיב טיײלנַאב ךימ טסָאה

 טנייועג בָאה'כ ןעוו ,ןקילב עקידתווינע ענייד טימ טמערַאװרעד וטּפָאה

 .טשינרָאג וצ טפַאשקנעב רעד ןופ ןוא רימ ןיא טנלע ןקידנלעווק םענופ

 -נעטש ןיב'כ סָאװ ,ןבעל ןיימ ןיא ּקילנ ןקעקנוט ליִפוצ .םעד רַאפ ביול ַא

 קירעננוה ןעננַאנעג טשינ ןוא ,המשנ רעד ןיא גנַאזענ טימ ןעוועג טַאז קיד

 .טסיירט רעדמערּפ ךָאנ

 וט .גנוניױלַאב טשינ -- ?עניימ טניירפ ,טלָאװעג ךיא בָאה קָאװ

 ענייד רעדלעפ יד טימ טסוט וד יװ -- טנַאזעג ךיא בָאה - רימ טימ
 ,טשינ ךימ רעה וד .ןוא ןייז ללּפתמ ?עוו'כ .ןייז ללּפּתמ לעװ ךיא ןוא

 .ןייגרעד ריד וצ לָאז הליפת יד זא ,טשינ ליוו ךיא תמחמי

 ,םעניימ רעּפרעק ןיא יוװ ,?מיריוב ןיא טכאנייב ןנעלענ ןיב'כ ,טעז

 ללּפתמ ךיא בָאה טלָאמעד ןוא ,רימ ןופ טלעוו יד טרעהענ בָאה'כ ןוא

 ןרעביא טייוועג ןבאה למיה ןקירהנבל ןופ .טשינ םענייק וצ ןשועי

 ןעוועג ?לפתמ ךיוא בָאה ךיא ןוא ,רָאה ענרעבליז עננַאל יו ,ל?למידיוב

 טניירפ ,טביולגעג בָאה ךיא םערָאװ .טשינ םענייק וצ גנַאענ א טימ

 םעניא ןוא ןגעווכלימ יד ןיא ,ןרעטש יד ןיא טביולגענ בָאה ךיא ,עניימ
 עלַא ןיא טביולגעג בָאה ךיא .ןשטנעמ םענופ סױרַא טלעווּק סָאװ ,טכיל

 ץלַא ןופ טמעטָא סָאװ ,רעיורט ןטלַאק םעניא ,טּפיוהרעד ןוא ,ןטלעוו

 .ןעמעּלַא ןופ ןוא

 טָאה ןעמ סָאוװ ,םיוק-םיוק ןוא טעב םוצ ןניובענרעביא ךיז טָאה ןעמ

 :ענייז רעטרעוו עטצעל יד טרעהעג;

 א -  טכיל א ךאנ ןעועג ךוא באה טויקיטכיי ףעד ןיא - ==
 ,ןעמוקעג ליטש זיא רע .ןעמערָא םענופ טלַאטשענ יד זיא סע .ערעלעה
 ןזיוװַאב רימ טָאה רע תעב ןוא .םיא ףיוא טרַאוװעג טשינ בָאה ךיא שטָאְכִי

 יד סָאװ ,ןָאטעג יו רימ טָאה סע ןוא ,טכַאלענ ךיִא ּבָאה ,ןדנווװ יד

 רימ ויא'ס ןוא גנוניױלַאב ןייק טשינ ליוו ךיא ,עז .ךיז ןקייה ענייז ןדנווו

 לָאמנייק ,ןרנווו ענייד ןסיירפיוא ריד ?עוו ךיא ,םוק .דנווו עדעי רענט

 ,א - -- טשינ גנוטניוקאב ןייק ?יװ ךיא םערָאװ ,קייהראב וצ טשינ

 גנַאזעג סָאד זיולב רעה ךיא ,רעטסניפ ןוא רעטסניפ רָאנ ןיוש זיא סע

 סד



 קַאבלוק השמ

 ַא ןָא ןילַא רע טעשזדנָאלב ןיהווו .רעטסניפ רעד ןיא עלעזייא ןסייוו ןופ
 רעטלַא רעד ןוא םיא ףיוא עברָאט יד טננעה סע -- -- -- ?רעטייר

 = יי ךומ יי - - - - ףימ יװ - -- אטשינ ןיא רע רעבא ,לנַאל

 .טשינ רענייק ןיוש סייוו ,ןעוועג ךָאנרעד זיא סע סָאװ ןוא

 ( ףיו פ )
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 ןאטרעל ר ןואלפראפ
 ס ס ז ז 16 ם16 5 2211

 םוגסמס5פ 8

 ;ר ע כ יב עמ ענ יש ר ע ד

 1944 ,טָאג ןוא שטנעמ - ףל ָא "ח

 1946 טריי ןוא שטנעמ ןופ גנוסַאפפיוא עשיגָאלָאיב -- ףל א לה ח

 1947 ,רעדיל 67 -- שטיװַאר ךלמ

 הבשחמ עשידיי יד םירפסה רפס ַא ןיא ןסילשנייא ןגעוװ -- שטיוװַאר ךלמ

 1948 ,רָאי 2000 עטצעל יד ןופ השעמ ןוא
 1949 ,(סעיצקעל ןוא ןעייסע) שידיי עמַאמ -- יקסנַאשָאטָאב בקעי
 1949 ,טרעדנוהרָאי ןט20 ןיא תובשחמ עשידיי סמענייא -- שטיװַאר ךלמ

 1950 ,קיטנָאמ ןוא םירפא ןב חישמ -- קַאבלוק .מ

 :קורד םוצ ךיז טיירג סע

 קיווייל .ה -- יקסנַאשָאטָאב בקעי

 דנַאב רעטייװצ ,שידיי עמַאמ -- יקסנַאשָאטָאב בקעי

 רעדיל -- קַאבלוק .מ

 ךוב-גרעבסגינעק .ד -- שטיװַאר ךלמ
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